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1a) Comenta aquest mapa que recull els resultats del tractat que fixà 

definitivament la frontera entre França i la Monarquia Hispànica per la banda de 

Catalunya. Analitza almenys els aspectes següents:  

- Quin va ser aquest tractat, cronologia, causa, guerra a la qual posà fi, què 

passà amb el territori que al mapa està envoltat de la línia vermella i conseqüències 

territorials i d’altra mena d’aquell tractat (3 punts).  

  

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

- La pèrdua de colònies espanyoles a final del segle XIX i la crisi de 1898: 

causes, fets més importants, conseqüències.  

- La guerra de la independència contra el francès: cronologia, causes, 

desenvolupament militar i conseqüències.  

 

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

- Evolució política de la zona republicana i de la zona nacional durant la 

guerra civil espanyola.  

- Etapes de l’economia i la política econòmica durant el govern del general 

Franco.  
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1a) Text: 

 

Art. 4º: Gozarán del derecho de votar en la elección de diputados a Cortes los 

españoles de 25 años cumplidos que sean los mayores contribuyentes de cada 

provincia... 

Art. 7º: Tendrán también el derecho de votar, si son cabeza de familia con casa 

abierta en la provincia y mayores de 25 años:  

- los abogados con dos años de despacho abierto 

- los médicos, cirujanos y farmacéuticos con dos años de ejercicio de su 

profesión 

- los doctores y licenciados 

- los arquitectos, pintores y escultores con título de académicos de las bellas 

artes... 

                                                                              (Estatut Reial de 1834)  

 

Comenta aquest text indicant com a mínim:  

a) Situació política espanyola en aquell moment (1 punt). 

b) Tendència política en la qual situaries el que diu el text lligant-ho al sistema 

de partits polítics existent a l’època d’Isabel II; raona la resposta (1 punt). 

c) Qualsevol altre aspecte que creguis oportú (1 punt).  

 

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

- La conquesta de Mallorca, Menorca i Eivissa per part de la corona d’Aragó: 

cronologies, causes, desenvolupament a cada illa i conseqüències.  

- El projecte polític del comte duc d’Olivares; explica almenys un dels conflictes 

territorials que s’hi relacionen. 

 

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

 - El primer bienni de la II República Espanyola (abril de 1931 - novembre de 

1933): innovacions i problemes. 

 - Evolució política espanyola des de novembre de 1975 a les primeres eleccions 

democràtiques. Els fets i personatges més transcendents. 


