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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. El reformisme borbònic: el regnat de Carles III (1759-88).  

2n. El Sexenni Democràtic (1868-74). Concepte, característiques i 
etapes: la revolució de 1868 i el govern provisional (1868-70), la 
monarquia d’Amadeu de Savoia (1871-73) i la Primera República 
(1873-74). 

3r. La Restauració Borbònica. Concepte i característiques del sistema 
polític canovista: el torn de partits i el caciquisme. La Constitució de 
1876.  

4t. La Segona República: breu definició. El Bienni Conservador o 
Radicalcedista (novembre de 1933 - febrer de 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. Definiu breument la guerra del Francès o guerra de la 
Independència. 

2n. Què varen ser les Corts de Cadis? 

3r. Explicau 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: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als 
aspectes següents: 

1r. En quin context històric es va elaborar la Constitució espanyola de 
1978 i quines foren les seves característiques essencials? 

2n. Explicau, de manera més específica, el model territorial establert a 
Espanya arran de l’aprovació d’aquesta constitució. Al·ludiu, en 
particular, al cas de les Illes Balears. 

 
«Article 1. El poble de les illes Balears [...] es constitueix en comunitat 
autònoma, per accedir a l’autogovern, d’acord amb els principis i en el marc 
de la Constitució i del present Estatut, que és la seva norma institucional 
bàsica. La seva denominació és “Comunitat Autònoma de les Illes Balears”. 

»Article 3.  La llengua catalana, pròpia de les illes Balears, té juntament amb 
la castellana el caràcter d’idioma oficial, i tothom té el dret de conèixer-la i 
fer-la servir [...]. 

»Article 5. La Comunitat Autònoma articula l'organització territorial en illes i 
en municipis. Les institucions de govern de les illes són els Consells Insulars, i 
les dels municipis, els ajuntaments». (Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, 1983. Fragments). 
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OPCIÓ B 

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

1r. La monarquia hispànica dels Àustria o Habsburg (segles XVI i XVII): 
concepte. El govern i les institucions de la monarquia.  

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 Guerra Civil Espanyola: concepte. Evolució política a la zona 
republicana i a la zona nacional o franquista.  

4t. El règim franquista: concepte i característiques. Suports i actituds 
socials. Les «famílies» del règim. 

 

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. Quan va tenir lloc el regnat d’Isabel II? Explicau breument les 
característiques del sistema polític establert durant aquest regnat. 
Indicau, en particular, quines diferències hi havia entre els liberals 
moderats i els liberals progressistes. 

2n. Assenyalau què entenem per «pronunciament militar» i posau-ne 
algun exemple d’aquesta època. 

«Nosotros queremos la conservación del Trono, pero sin la camarilla que lo 
deshonra; queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, 
mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos arrancar a 
los pueblos de la centralización que los devora; y como garantía de todo esto 
queremos y planteamos bajo sólidas bases la Milicia Nacional». (Manifest de 
Manzanares, 7 de juliol de 1854. Fragment).  

Comentari 2: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als 
aspectes següents: 

1r. 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. 

2n. 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). 


