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Opció A 
 

1) Escull una d’aquestes dues opcions (a o b): 

 a) Comenta aquest mapa de les guerres púniques analitzant com a mínim:  

- situació de la península Ibèrica i, si escau, de les actuals illes Balears en el moment 

d’iniciar-se la segona guerra Púnica (1 punt) 

- paper que tingué la península Ibèrica i, si pertoca, les actuals illes Balears, durant la 

segona guerra Púnica i fets més importants que s’hi desenvoluparen (1 punt) 

- conseqüències de la segona guerra Púnica per a la península Ibèrica i, si escau, per 

a les actuals illes Balears (1 punt). 
 

 
 b) Comenta aquest text:  

 Senyor, ja que Déu us ha conferit aquesta immensa gràcia d’enlairar-vos per 

damunt de tots els reis i prínceps del món cristià amb un poder que fins avui només el 

vostre predecessor Carlemany ha ostentat, estau en el camí de la monarquia universal 

en la qual reunireu tot l’àmbit cristià sota un sol ceptre.  

              (Brandi, Karl: Carlos V, Madrid, 1943). 

Indica i comenta a partir del text:  

- el projecte de Carles I d’Espanya i V d’Alemanya, cronologia i justificació (1,5 punts) 

- els adversaris que l’Emperador trobà al seu projecte i els arguments que empraven 

per justificar la seva oposició (1,5 punts) . 
 

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

- La Constitució de 1876: origen, trets definidors, funcionament real del sistema 

polític implantat per la Constitució. 

- Moderats i progressistes en el regnat d’Isabel II des de la seva majoria d’edat: 

diferències ideològiques i de programa polític, líders, etapes de govern de cada força 

política i algunes de les actuacions dutes a terme en cada una de les etapes de 

govern que esmentis.  

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

- El desenvolupament militar de la Guerra Civil Espanyola. Les etapes de la guerra.  

- Etapes econòmiques del govern del general Franco. Les diverses polítiques 

econòmiques.  
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Opció B 

1) Escull una d’aquestes dues opcions (a o b) (3 punts): 

a) Comenta aquest mapa de la guerra de la Independència contra el Francès indicant 

els fets ocorreguts en cada lloc que s’esmenta, la seva cronologia i transcendència.  

 

b) Comenta aquest text:  
 

Estrofa 1 

Viva Dios queridísimo 

tengámoslo todos por dueño. 

Vivan España y la Vasconia 

y el rey legítimo. 

Estrofa 2 

Amamos la Vasconia 

Amamos sus viejos Fueros, 

a esta idea están orientadas 

siempre las fuerzas carlistas 

(Himne carlista, 1837) 
 

A partir del text analitza (3 punts):  

-  principis ideològics del carlisme 

- a quin rei legítim es refereix el text, i els orígens històrics de les guerres carlines 

- Enumera altres actuacions del carlisme durant els segles XIX i XX.  

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

- La monarquia hispànica a la guerra dels Trenta Anys i a les paus de Westfàlia i dels 

Pirineus.  

- Els primers problemes interns de la monarquia hispànica: la revolta de Las 

Alpujarras i la revolta aragonesa en època de Felip II. 

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

- La revolta de 1868 i el sexenni revolucionari (1868-1874).  

- El govern de Miguel Primo de Rivera.  


