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D’acord amb l’adaptació de les proves a causa de la 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). Desenvolupau dos (i només dos) dels temes 
següents: 

1r. La unió dinàstica Castella-Aragó i la construcció d’una monarquia 

autoritària en l’època dels Reis Catòlics (1479-1516). La uniformitat 

religiosa, la unificació del territori hispànic i l’expansió territorial.  

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 dictadura de Primo de Rivera (1923-30). Concepte, 

característiques i etapes: el directori militar (1923-25), el directori civil 

(1925-30) i el final de la dictadura (1930-31). 

4t. La transició democràtica (1975-82): concepte i característiques. La 

Constitució de 1978, l’Estat de les autonomies i l’Estatut d’Autonomia 

de les Illes Balears. 

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

Comentari 1: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als 

aspectes següents: 

1r. Explicau breument les característiques del sistema polític espanyol 

durant la Restauració Borbònica (1875-1923). 

2n. Analitzau els aspectes principals de la Constitució espanyola de 

1876. 

   
«Artículo 11: La religión Católica, Apostólica, Romana es la del Estado. La 
Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el 
territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo 
culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin 
embargo, otras manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. 
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»Artículo 13: Todo español tiene derecho: 
— De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito [...] 
sin sujeción a censura previa. 
— De reunirse pacíficamente. 
— De asociarse para los fines de la vida humana. 
— De dirigir peticiones individual o colectivamente al rey, a las Cortes y a las 
autoridades. »El derecho de petición no podrá ejercerse por ninguna clase de 
fuerza armada. 
»Artículo 18: La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
»Artículo 19: Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en 
facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados».  (Constitució 
espanyola, 1876. Fragments). 
 
Comentari 2: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als 

aspectes següents: 

1r. Definiu breument la Guerra Civil Espanyola i explicau com i per què 

va començar.  

2n. Analitzau les instruccions del general Emilio Mola i relacionau-les 

amb les característiques del sistema polític establert a la zona nacional 

o franquista durant la Guerra Civil Espanyola. 

«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). 
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OPCIÓ B 
 
PART TEÒRICA (7 punts). Desenvolupau dos (i només dos) dels temes 
següents: 

1r. La monarquia hispànica al segle XVI (Carles I —l’emperador Carles 
V— i Felip II): expansió internacional i problemes interns. La societat i 
l’economia. 

2n. Aspectes polítics de la guerra del Francès (1808-14): les Corts de 
Cadis i la Constitució de 1812. 

3r. L’Estat liberal a l’època d’Isabel II (1833-68): concepte i 
característiques. La inestabilitat política, el sistema de partits i 
l’intervencionisme militar. 

4t. La Segona República Espanyola: concepte. El govern del Front 
Popular (febrer-juliol 1936). 

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

Comentari 1: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als 

aspectes següents: 

1r. Què va ser la Primera República Espanyola, com es va implantar i 

quines característiques va tenir? 

2n. Explicau el context en què va tenir lloc i els continguts principals del 

projecte constitucional de 1873. Indicau per què va fracassar. 

«Artículo 1. Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, 
Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, 
Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, 
Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar 
las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales. 

»Artículo 39. La forma de gobierno de la Nación española es la República 
Federal. 
»Artículo 40. En la organización política de la Nación española todo lo 
individual es de la pura competencia del individuo; todo lo municipal es del 
Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo Nacional, de la Federación 
[…]. 
»Artículo 45. El poder de la Federación se divide en Poder legislativo, Poder 
ejecutivo, Poder judicial y Poder de relación entre estos Poderes. 
»Artículo 49. El Poder de relación será ejercido por el Presidente de la 
República». (Projecte de Constitució de la República Federal, 1873). 
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Comentari 2: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als 

aspectes següents: 

1r. Definiu breument el règim franquista. 

2n. Quina relació va tenir Franco amb les potències de l’Eix durant la 

Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial? 

3r. En què va consistir la resolució de l’ONU del 12 de desembre de 

1946? 

«Pel seu origen, naturalesa, estructura i comportament, el règim de Franco és 
un règim feixista, organitzat i implantat en part gràcies a l’ajuda de 
l’Alemanya nazi i de la Itàlia de Mussolini. Durant la llarga lluita de les Nacions 
Unides contra Hitler i Mussolini, Franco va donar ajuda molt considerable a les 
potències enemigues, malgrat les protestes contínues dels aliats. L’Assemblea 
General de les Nacions Unides, convençuda que el govern feixista del general 
Franco ha estat imposat per la força al poble espanyol, recomana que sigui 
exclòs [...] de les Nacions Unides [...]. Igualment, l’Assemblea demana que 
tots els seus estats membres retirin immediatament els seus ambaixadors de 
Madrid». (Resolució de l’Assemblea General de l’Organització de Nacions 
Unides (ONU), 12 de desembre de 1946. Fragments). 
 
 


