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D’acord amb l’adaptació de les proves a causa de la pandèmia de 
COVID-19, les opcions A i B resten fusionades. Per tant, a la part 
teòrica, l’alumne pot seleccionar lliurement 2 temes entre els 8 que es 
proposen i, a la part pràctica, ha de fer un comentari que pot triar 
entre els 4 que s’ofereixen. 

OPCIÓ A 
 

PART TEÒRICA (7 punts). Desenvolupa dos (i només dos) dels temes 
següents:  

1r. La unió dinàstica Castella-Aragó i la construcció d’una monarquia 
autoritària a l’època dels Reis Catòlics (1479-1516). La uniformitat religiosa, 
la unificació del territori hispànic i l’expansió territorial.  

2n. L’Estat liberal d’Isabel II (1833-68): concepte i característiques: la 
inestabilitat política, el sistema de partits i l’intervencionisme militar.  

3r. La Restauració Borbònica (1875-1923): concepte i característiques del 
sistema polític canovista: el torn de partits i el caciquisme. La Constitució de 
1876.  

4t. La Segona República (1931-1936): breu definició. El Bienni Conservador o 
Radicalcedista (novembre de 1933-febrer de 1936). 
  

 

PART PRÀCTICA (3 punts). Fes un (i només un) dels comentaris següents: 

  

Comentari 1: comenta el text següent, fent referència a aquestes qüestions:  

1a. Defineix breument la Guerra del Francès o Guerra de la Independència.  

2a. Què varen ser les Corts de Cadis?  

3a. Explica les característiques del sistema polític establert amb la Constitució 
de 1812. 
  

«Artículo 3: La soberanía reside esencialmente en la nación, y por eso 
pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer leyes 
fundamentales. Artículo 4. La nación está obligada a conservar y proteger con 
leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos 
legítimos de todos los individuos que la componen. Artículo 15. La potestad de 
elaborar las leyes reside en las Cortes con el Rey. Artículo 16: La potestad de 
ejecutar las leyes reside en el Rey. Artículo 17: La potestad de aplicar las 
leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos 
por la ley» (Constitució de Cadis, 1812. Fragments). 
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Comentari 2: comenta el text següent, fent referència a aquestes qüestions:  

1a. Defineix breument la Guerra Civil Espanyola i explica com i per què es va 
iniciar.  

2a. Analitza les instruccions del general Emilio Mola i posa-les en relació amb 
les característiques del sistema polític establert a la zona nacional o franquista 
durant la Guerra Civil. 
  

«Se tendrá en cuenta que la acción debe ser en extremo violenta para 
reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Por 
supuesto, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, 
sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos 
ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o 
huelgas. Conquistado el poder, se instaurará una dictadura militar que tendrá 
como misión inmediata restablecer el orden público». (general Emilio Mola, 
Instrucció reservada núm. 1, 25 d'abril de 1936). 
 
 
OPCIÓ B 
 

PART TEÒRICA (7 punts). Desenvolupa dos (i només dos) dels temes 
següents:  

1r. La monarquia hispànica al segle XVII (Felip III, Felip IV i Carles II): el 
govern dels favorits (validos), la guerra dels Trenta Anys i el declivi de 
l’imperi. La crisi econòmica i social.  

2n. El regnat de Ferran VII (1814-33): concepte i etapes: restauració de 
l’absolutisme (1814-20), Trienni Liberal (1820-23) i Dècada Ominosa o 
Dècada Absolutista (1823-33). 

3r. La crisi de 1898: la guerra de Cuba (1895-98) i les seves conseqüències.  

4t. El règim franquista: concepte i característiques. Suports i actituds socials. 
Les «famílies» del règim. 
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PART PRÀCTICA (3 punts). Fes un (i només un) dels comentaris següents: 
 

Comentari 1: comenta el text següent, fent referència a aquestes qüestions:  

1a. Què va ser la guerra de Successió?  

2a. Què eren els decrets de Nova Planta?, per què es varen implantar?, a 
quins territoris afectaven els diversos decrets en conjunt i a quins aquest en 
particular?  

3a. Quines característiques presentava el model polític i territorial establert a 
Espanya al segle XVIII?  

 

 «Considerando haber perdido los reinos de Valencia y Aragón [...] por 
la rebelión que cometieron todos los fueros, privilegios, exenciones y 
libertades que gozaban; he juzgado por conveniente, así como por mi deseo 
de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, 
usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes 
de Castilla tan loables y plausibles en todo el Universo, abolir y derogar 
enteramente todos los referidos fueros y privilegios, prácticas y costumbres 
hasta ahora observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo 
mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla».  (Felip V. Decret 
de Nova Planta de 29 de juny de 1707, relatiu a València i Aragó. Fragments). 

 

Comentari 2: comenta el text següent, fent referència a aquestes qüestions:  

1a. Què va ser el cop d’estat de Primo de Rivera i com es va voler justificar? 
Posa-ho en relació amb l’evolució política i econòmica a Espanya entre 1917 i 
1923. 

2a. Quines foren les principals actuacions dutes a terme pel Directori militar 
entre 1923 i 1925? 

 
 «No es necesario justificar nuestro acto, que el pueblo sano 

manda e impone. Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de la 
autoridad, patrones, capataces y obreros [...], rastreras intrigas políticas 
tomando por pretexto la tragedia de Marruecos; incertidumbre ante este 
gravísimo problema nacional; indisciplina social que hace el trabajo ineficaz y 
nulo; precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial; impune la 
propaganda comunista; descarada propaganda separatista» (Manifest de 
Primo de Rivera, 13 de setembre de 1923. Fragments). 


