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Història d’Espanya 
Model 3. Opció A 

 
 

1) Text:  
Frente al peligro que amenaza el mundo occidental, los gobiernos de los Estados 

Unidos y de España, deseosos de contribuir al mantenimiento de la paz y de la 
seguridad internacional... para poder participar eficazmente en acuerdos sobre la propia 
defensa, han acordado lo siguiente:  

Art. 1º: En consonancia con los principios pactados en el convenio relativo a la 
ayuda para la defensa mutua, estiman los gobiernos de los Estados Unidos y de España 
que las eventualidades con que ambos países pudieran verse enfrentados aconsejan que 
sus relaciones se desenvuelvan sobre la base de una amistad estable, en apoyo de la 
política que refuerza la defensa del Occidente. 

                                        (Conveni entre Espanya i els Estats Units de 1953).  
 

Comenta aquest text indicant com a mínim:  

a) Importància que per al règim del general Franco tingué aquest conveni. 

b) Conseqüències del conveni per a Espanya.  

c) Qualsevol altre aspecte que creguis oportú indicar.  

 
2) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts):  

- Política de Felip II envers els Països Baixos (Holanda). 

- Els decrets de Nova Planta: cronologia, origen, continguts i conseqüències.  
 
3) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts): 

- Els liberals progressistes durant el regnat d’Isabel II: idees polítiques, líders, 
moments en què governaren i relació amb la Revolució de 1868.  

- La I República Espanyola: cronologia, origen, desenvolupament i final.  
 

4) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts): 

- El govern del general Miguel Primo de Rivera.  

- La llei de reforma política de 1976: govern que la confeccionà, forma 
d’aprovació i transcendència. 
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1) Comenta aquest mapa dels territoris espanyols a Àfrica al segle XX i la seva 
descolonització indicant com a mínim (2,5 punts):  

 moment aproximat de l’evacuació espanyola del Marroc i del Sàhara. 
 conflictes sorgits al voltant de l’evacuació espanyola en algun d’aquests 

territoris. 
 qualsevol altre aspecte que creguis oportú. 
 

2) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts):  

- El reformisme de Carles III en matèria econòmica.  

- La revolta catalana de 1640: analitza’n les possibles causes i explica com acabà 
el conflicte (sols aquests aspectes).  

 
3) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts):  

- Origen del carlisme i paper polític i militar que tingué al segle XIX. 

- La Constitució de 1869: ambient polític en què sorgí, principal debat que es 
donà durant l’elaboració, novetats que aportà i vigència que tingué (sols 
aquests aspectes). 

 
4) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts):  

- La qüestió marroquina a l’Espanya del primer quart del segle XX: fets més 
importants i conseqüències.  

- El bienni conservador de la Segona República (finals de 1933 - febrer de 
1936).  


