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OPCIÓ A 
 

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

 
 

Comenta aquest mapa indicant, com a mínim, la transcendència d’Annual i del penyal 

d’Alhucemas i l’època a la qual pertany el mapa (3 punts). 
 

Text:  

Comenta el següent text indicant les idees principals de Cambó, el partit polític en el qual 

participava i la importància política de Cambó mateix en la política del primer terç del segle XX: 

«calia que Catalunya participés en tot l’esforç, en tota la responsabilitat del govern d’Espanya... les 

altres regions havien d’aixecar llur nivell de vida, amb el qual s’atenuaria progressivament la 

rancorosa enveja, explicable i fins i tot justificada, que bona part d’Espanya sentia vers Catalunya. I 

d’aquest enriquiment general d’Espanya, Catalunya en sortiria també afavorida. Guanyar-nos el 

dret a l’autonomia amb la nostra lleial, abnegada i fervorosa participació en el Govern d’Espanya, 

aquesta fou la meva obsessió des que, l’any 1912, vaig reincorporar-me a l’actuació política.»  

                                                        (Cambó: Memòries) 
 

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

— Diferències fonamentals entre les corts de la corona de Castella i les de la corona 

d’Aragó a l’edat moderna. 

— Política religiosa dels Reis Catòlics i tractament que donaren a musulmans i jueus. 
 

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

— Esmenta i explica les principals novetats de la Constitució de 1812. 

— Explica els trets fonamentals de la Constitució de 1876 i el funcionament real del 

sistema polític que inaugura.  
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OPCIÓ B 
 

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

a) D’aquest mapa de la primera guerra Carlina, comenta com a mínim: les regions on el 

carlisme tingué més seguidors i les causes d’aquest fet (1 punt), la importància de Bergara i 

el Maestrat (1 punt), qualsevol altre punt que creguis oportú (1 punt). 
 

 

 
 

b) Comenta el següent text indicant almenys: la situació política espanyola en aquell 

moment (1 punt), tendència en què situaries el text lligant-ho al sistema de partits polítics 

existent a l’època d’Isabel II (1 punt), qualsevol altre aspecte que creguis apropiat (1 punt):  
 

Art. 4: 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. 7: 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 y 

escultores con títulos académicos de las bellas artes. 

- Los doctores y licenciados. 

- Los arquitectos, pintores.  

                                                              (Estatut Reial de 1834).  
 

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

— Política econòmica de Carles III. 

— El projecte polític del comte duc d’Olivares. Cal explicar almenys un dels conflictes 

territorials que s’hi relacionen. 
 

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

— El Bienni Conservador de la Segona República (novembre de 1933 - febrer de 1936).  

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

democràtiques. Els fets més significatius. 


