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Opció A): Contesta les tres preguntes. 

1. Comentari del mapa: (3 punts)  
 

 

1. Comenta el mapa en el context de les relacions internacionals europees i els 
conflictes religiosos i polítics de la primera meitat del segle XVI.  

2. Especifica les herències rebudes i les conquestes de Carles I / Carles V 
d'Alemanya.  
 

2. Tria una de les dues opcions. (3,5 punts)  
 
2a) Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812.  
 
2b) La crisi de 1898.  

 
3. Tria una de les dues opcions. (3,5 punts)  
 
3a) La Segona República. El bienni reformista (1931-1933).  
 
3b) La transició democràtica (1975-1982). El plantejament del procés autonòmic. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Opció B) Contesta les tres preguntes: 

1. Comentari de text: (3 punts) 

"Fernando e Isabel [...] acordamos de ordenar que salgan de nuestros reinos todos los 
judíos, que no vuelvan nunca más; [...] que hasta el fin del próximo mes de julio salgan 
todos con sus hijos , de cualquier edad que sean, y no se atrevan volver, [...] bajo pena 
de muerte. Y ordenamiento que nadie de nuestros reinos ose recibir, acoger o defender 
públicamente o secreta ningún judío ni judía pasado el término de julio [...] so pena de 
confiscación de todos sus bienes [...] Les autorizamos a llevarse sus bienes por tierra y 
por mar, mientras no sea ni oro ni plata, ni moneda ni las demás cosas prohibidas." 

Decret d'expulsió dels jueus, Granada, 31 de març de 1492  
 

1. Explica la política general dels Reis Catòlics i els seus successors pel que fa a 
la uniformitat religiosa. 

2. Comenta la situació dels jueus i els seus descendents abans i després dels Reis 
Catòlics. 

2. Tria una de les dues opcions. (3,5 punts)  
 

2a) La Revolució de 1868. Causes i conseqüències.  
 

2b) La crisi de 1898.  
 
3. Tria una de les dues opcions. (3,5 punts)  
 

3a) Causes i conseqüències de la guerra civil (1936-1939). 
 
3b) La Constitució de 1978. 


