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Història d'Espanya 

 
Model 2 

 

Opció A 

 
 

1) Comenta aquest mapa indicant com a mínim (3 punts):  
- Moment en què el Rosselló i la Cerdanya foren objecte de disputes i d’un tractat de pau 

entre França i la Monarquia Hispànica. 
- Nom i data del tractat en qüestió. 
- Causes que provocaren la guerra entre les dues potències esmentades i conseqüències 

territorials i d’altra mena de la pau que es firmà.  
 

2) Escull una d’aquestes dues opcions (3,5 punts): 
- El regnat de Ferran VII. Les diverses etapes.  
- La Constitució de 1876: trets definidors i funcionament real del sistema polític que 

inaugura. 
 

3) Escull una d’aquestes dues opcions (3,5 punts):  
- El segon bienni de la II República o bienni conservador. 
- Analitza i compara l’evolució política interna dels dos bàndols enfrontats durant la 

Guerra Civil (bàndol republicà i nacional).  
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Opció B 

1) Text (3 punts): 
 

Españoles: a cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la 
Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio a la Patria... La situación de España es cada 
día más crítica, la anarquía reina en la mayoría de sus campos y pueblos; autoridades de 
nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan, las revueltas; a tiro de pistola y 
ametralladora se dirimen las diferencias entre los ciudadanos... La Constitución, por todos 
suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total: ni igualdad ante la ley, ni libertad, aherrojada por 
la tiranía; ni fraternidad, cuando el odio y el crimen han sustituido al mutuo respeto; ni unidad 
de la Patria, amenazada por el desgarramiento territorial... Ofrecemos... libertad y fraternidad 
exenta de tiranías... y una equitativa y progresiva distribución de riqueza sin poner en peligro la 
economía española 
 

(Manifest del general Francisco Franco a Tetuan el 17 de juliol de 1936) 
 

Comenta aquest text indicant com a mínim:  
- Transcendència de la data. 
- Valoració que s’hi fa de l’evolució política espanyola als mesos immediatament 

anteriors a la data del text i algun fet concret a què es refereix l’autor. 
- Comenta les idees fonamentals del text relacionant-les amb el sistema de govern 

instaurat pel general Franco. 
 

2) Escull una d’aquestes dues opcions (3,5 punts) 
- Política europea de Carles I d’Espanya i V d’Alemanya i la seva relació amb la reforma 

protestant.  
- El reformisme de Carles III en matèria econòmica.  

 

3) Escull una d’aquestes dues opcions (3,5 punts): 
- La Constitució de 1812: circumstàncies històriques de la redacció, trets fonamentals i 

vigència que tingué. 
- La crisi de 1898 i les seves conseqüències. 


