
 

 

 

Pàg. 1 / 2 

 

Convocatòria 
2015 

Història d’Espanya  
Model 1 

 

 
Opció A) Contesta les tres preguntes. 

1. Comentari del mapa: (3 punts)  

1. La Constitució de 1978 i l’Estat de les autonomies. 

2. El procés autonòmic. La creació i el desenvolupament de les comunitats 

autònomes. 

2. Tria una de les dues opcions. (3,5 punts)  

2a) Causes i conseqüències de la conquesta d’Amèrica.  

2b) La guerra de Successió i els decrets de Nova Planta  
 
3. Tria una de les dues opcions. (3,5 punts)  

3a) La Revolució de 1868. Causes i conseqüències.  

3b) La crisi de 1898 i les seves conseqüències.  



 

 

 

Pàg. 2 / 2 

 

Convocatòria 
2015 

 

Opció B) Contesta les tres preguntes:  

1. Comentari de text: (3 punts)  

«Art. 1. Espanya és una República democràtica de treballadors de qualsevol classe que s’organitza en 
règim de llibertat i justícia. [...] 

La República constitueix un Estat integral compatible amb l’autonomia dels municipis i les regions. 
[...] 

Art. 3. L’Estat espanyol no té religió oficial. 

Art. 4. El castellà és l’idioma oficial de la República. 

Tot espanyol té obligació de saber-lo i dret d’usar-lo sense perjudici dels drets que les lleis de l’Estat 
reconeguin a les llengües de les províncies o regions. [...] 

Art. 10. Les províncies es constituiran pels municipis mancomunats [...]. A les illes Canàries, a més, 
cada illa formarà una categoria orgànica formada per un Capítol insular  com a Cos gestor dels seus 
interessos particulars, amb funcions iguals a les que la llei assigni al de les províncies. Les illes Balears 
podran optar per un règim idèntic. 

Art. 11. Si una o unes quantes províncies limítrofes amb característiques històriques, culturals i 
econòmiques comunes acorden organitzar-se en regió autònoma per formar un nucli 
politicoadministratiu dins de l’Estat espanyol, presentaran el seu Estatut d’acord amb el que 
estableix l’article 12 [...]. 

[...] La condició de limítrofes no és exigible als territoris insulars entre ells [...]. 

Art. 13. En cap cas no s’admet la Federació de regions autònomes». 

Constitució de 1931 

1. Comenta el text. Explica el context en què es proclamà la Segona República i es 
discutí la Constitució.  

2. Explica els plantejaments autonòmics de la Constitució de 1931. 
 

2. Tria una de les dues opcions. (3,5 punts)  

2a) Carlistes, moderats i progressistes durant el regnat d’Isabel II (1833-1868). 

2b) La crisi de 1898 i les seves conseqüències.  
 
3. Tria una de les dues opcions. (3,5 punts)  

3a) El regnat de Carles I: Germanies i Comunitats.  

3b) La Il·lustració i el despotisme il·lustrat a Espanya.    
 


