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OPCIÓ A 
 

1) Escull el comentari del mapa o del text adjunts (3 punts):  
 

a) A partir del mapa, comenta els aspectes següents: l’herència rebuda per Carles d’Àustria, 
vinculant-la a cada un dels seus padrins i padrines (1 punt), la manera com aconseguí el 
domini del ducat de Milà (1 punt), els llocs d’Àfrica que es presenten al mapa on intervingué 
militarment Carles I d’Espanya, la cronologia de la intervenció, la finalitat d’aquesta i el seu 
èxit o fracàs (1 punt).  

 

 
 

b) Comenta aquest fragment de poema de Quevedo relacionant-lo amb les característiques 
del domini espanyol d’Amèrica i la crisi econòmica del segle XVII a Espanya:  

 

Poderoso caballero 
es don Dinero… 
Nace en las Indias honrado, 
donde el mundo le acompaña; 
viene a morir a España 
y es en Génova enterrado 

 

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

— Les desamortitzacions: cronologia, objectius, desenvolupament i conseqüències. 
— La crisi de 1898: causes, desenvolupament i conseqüències. 

 

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

— Analitza el paper de Maura i Canalejas en el regnat d’Alfons XIII: cronologia, projectes, 
oposició que tingueren aquests projectes.  

— Etapes econòmiques del règim del general Franco.  
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OPCIÓ B 
 

1) Escull el comentari del mapa o del text adjunts (3 punts):  
a) A partir del mapa, analitza l’expansió dels regnes hispànics al segle XIII, indicant com a 
mínim: transcendència de la batalla de Las Navas de Tolosa (1 punt) i algun dels regnes i reis 
que hi participaren (1 punt), i el rei més important de l’expansió de la corona d’Aragó al segle 
XIII, explicant una de les seves campanyes militars (1 punt) 

 

 
 

b) A partir del següent text, comenta el diferent sistema polític i de corts de la corona de 
Castella i de la d’Aragó, les seves conseqüències fiscals i almenys un conflicte dels segles XVI 
o XVII que es relacioni amb el que el text diu:  

 

«la reina doña Isabel, molesta con tanto privilegio y libertad, solía decir: “Aragón no es 
nuestro, es necesario que vayamos otra vez a conquistarlo”. No sucede lo mismo en Castilla, 
donde los habitantes pagan bastante, y la palabra del Rey está por encima de toda ley.» 
 

   (Informe sobre Espanya de l’ambaixador de Florència, 1512).  
 

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

— La Constitució de 1812: trets fonamentals, circumstàncies històriques en què es redactà i 
vigència. 

— La Constitució de 1876: trets teòrics fonamentals, circumstàncies en què es redactà i 
funcionament real del sistema que imposava. 

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

— El govern del general Miguel Primo de Rivera. 
— Els fets polítics més transcendents des de la mort del general Franco a les primeres 

eleccions democràtiques (incloses).  
 
 

 

 


