
 

 

 
Con carácter xeral, e aínda que a cualificación sexa outorgada de maneira global (0-10), na avaliación 
teranse en conta os seguintes aspectos: presentación e comprensión xeral do tema abordado, 
elaboración persoal deste utilizando os documentos propostos e respondendo a cuestións presentadas 
nas orientacións, e coñecementos específicos sobre os asuntos que deben ser tratados. 
Transversalmente, valorarase a capacidade do alumno/a de realizar unha redacción clara, coherente e 
con certo rigor conceptual. 
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

OPCIÓN A 

Como tema a desenvolver, o período final da ditadura franquista e os comezos dunha transición 
democrática reformista, atendendo aos asuntos tratados nos documentos e desenvolvendo as cuestións 
mencionadas nas orientacións: 
-A decadencia do réxime e a inviabilidade da súa permanencia. 
-O contexto de crise económica e conflitividade no que se desenvolve o período. 
-O enfrontamento entre propostas políticas incompatibles entre si, caracterizándoas no esencial. 
-A plasmación concreta da vía reformista iniciada dende o primeiro goberno de Suárez, exemplificada en 
medidas como a reforma política, a amnistía ou as eleccións de xuño de 1977. 
 

OPCIÓN B 

Como tema abordado, os distintos modelos de soberanía e de exercicio do poder reflectidos nas 
constitucións, dando resposta no seu desenvolvemento ás cuestións mencionadas nas orientacións: 
-A contextualización de cada unha nun período concreto: Cortes de Cádiz/Guerra da Independencia, 
Rexencia, Monarquía isabelina, Sexenio, Restauración. 
-Caracterización dos distintos modelos de soberanía: compartida, nacional, popular. 
-Trazos esenciais dos réximes políticos que instauran ou representan. 
 
 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN A 
Como tema a desenvolver, a cuestión nacional en España dende as orixes dos movementos 
nacionalistas ata a ditadura franquista, atendendo aos asuntos tratados nos documentos e 
desenvolvendo as cuestións mencionadas nas orientacións: 
-O centralismo político e a homoxeneización cultural do Estado liberal. 
-O nacemento e desenvolvemento de forzas períféricas nacionalistas, caracterizándoas no esencial e 
entendéndoas como un ingrediente da crise da Restauración. 
-A apertura autonomista na Constitución republicana de 1931, aludindo aos principais avatares dos 
procesos estatutarios catalán, vasco e galego. 
-A defensa franquista dunha España unida e a represión política e cultural fronte a calquera pretensión 
diferencialista. 

 
OPCIÓN B 

Como tema a abordar, a evolución e periodización política do reinado de Fernando VII, tendo en conta os 
documentos e dando resposta ás cuestións mencionadas nas orientacións: 
-O reinado de Fernando VII como crise definitiva do Antigo Réxime, cunha loita permanente entre o 
liberalismo que aparece primeiramente representado nas Cortes de Cádiz e o absolutismo monárquico, 
caracterizando no básico ámbolos dous (por exemplo no referido á soberanía, ao ordenamento político e 
institucional...). 
-Diferenciación, en relación con esa tensión, entre as tres etapas polas que atravesa o reinado: 
restauración absolutista a partir de 1814, Trienio Constitucional entre 1820 e 1823, década ominosa ata 
a morte do monarca. 
-O pronunciamento militar como instrumento para promover cambios políticos; a este respecto é 
pertinente que aparezan alusións a etapas posteriores da historia de España, salientando o 
protagonismo político do exército. 

 


