Història d'Espanya

Model 3

Opció A
1) Escull una d’aquestes dues opcions (a o b) (3 punts):
a) A partir del mapa explica la importància del nord d’Àfrica en l’alçament militar, les
operacions militars de l’any 1936 i la situació de les Balears a l’inici de la guerra.

b) Españoles: ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado, porque
hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida
española,… de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven
para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los que… nos
ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 1898 y amenazan a
España con un próximo fin trágico y deshonroso
(Manifest de Miguel Primo de Rivera, 14 de setembre de 1923)
Analitza el text relacionant-lo amb les causes del cop d’estat de Primo de Rivera i les
primeres actuacions polítiques del seu govern.
2) Escull una d’aquestes dues opcions (3,5 punts):
- Les Germanies i les Comunidades: causes, desenvolupament i conseqüències
- La política de Felip II envers els Països Baixos i Anglaterra i els seus resultats.
3) Escull una d’aquests dues opcions (3,5 punts):
- El regnat d’Amadeu I i la Primera República
- Etapes polítiques del regnat de Ferran VII.
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Opció B
1) Escull una d’aquestes opcions (a o b) (3 punts):
a) A partir del mapa explica l’expansió de la corona de Castella i de la corona d’Aragó al
segle XIII.

b) He juzgado por conveniente... abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por
abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta
aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad que estos
se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y se ha
tenido en ella y en sus tribunales sin diferencia alguna en nada...
(Decret de Nova Planta per als regnes d’Aragó i de València)
Comenta aquest text indicant, com a mínim, les circumstàncies històriques concretes
que el provocaren i el sistema de govern que s’implantà mitjançant el Decret.
2) Escull una d’aquestes dues opcions (3,5 punts):
- La Constitució de 1876 (origen, trets principals...) i el sistema canovista
- La primera guerra Carlina i les regències de la minoria d’edat d’Isabel II.
3) Escull una d’aquestes dues opcions (3,5 punts):
- L’evolució de la política econòmica des del final de la Guerra Civil a la crisi del petroli
de 1973
- La integració d’Espanya a la Unió Europea.
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