
   

HISTÒRIA D'ESPANYA. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

Prova escrita: desenvolupament de dues preguntes teòriques (puntua 50 %)  i 

comentari de mapa ( puntua 30%).

La prova inclourà 2 preguntes a triar obligatòriament una de cada bloc. Els blocs 

són:  fins al segle XVIII, segle XIX i segle XX.

Activitats de recuperació ( puntua 20 %)

Entregar  el  dia  de  l'examen el  llistat  de  mapes  propossats  a  la  Selectivitat,  

comentats. Podeu fer servir la informació que teniu a Moodle com a guia.

             MAPA 1: 
Localitzar els principals pobles pre-romans de la Península Ibèrica: asturs, 

càntabres, vascons, celtibers, lusitans, ibers 
MAPA 2: 
Lectura i interpretació d’un mapa de la Mediterrània Occidental durant la 

Segona Guerra Púnica. 
MAPA 3: 

Lectura i  interpretació  de la  divisió  provincial  de  Hispania  en època  d’August 
(Tarraconensis, Lusitània, Baetica) i/o en el Baix Imperi (Tarraconensis, Lusitània, 
Baetica, Gallaecia, Carthaginensis, Balearica). 

MAPA 4: 
Lectura de mapa de la península ibèrica en el segle XI: Orígen dels regnes 

cristians i Al-Andalus. 
MAPA 5: 

              Expansió dels regnes cristians als segles XIII i XIV a la Península Ibèrica
MAPA 6: 
Lectura de mapa sobre la conquista de Balears.  Comentari de les diverses 

dates en que cada illa de les Balears s’incorporà a la Corona d’Aragó. 
MAPA 7: 
Lectura  de  mapa  amb els   diferents  Regnes  Hispànics  del  Reis  Catòlics 

desprès de les conquestes de Granada i Navarra. 



MAPA 8: 
Lectura  o/i  elaboració  de  mapa  amb  els  dominis  europeus  de  Carles  I 

d’Espanya i V d’Alemanya tot indicant les diferents herències rebudes. 
MAPA 9: 
Lectura o/i elaboració de mapa amb els dominis europeus de Felip II, inclòs 

el Regne de Portugal.
MAPA 10: 
Lectura  de  mapa de  les  fronteres  establertes  a  la  Pau dels  Pirineus  amb 

indicació expressa dels territoris cedits a França. 
MAPA 11
Lectura o/i elaboració de mapa amb els canvis territorials europeus derivats 

del Tractat d’Utrecht. 
MAPA 12 
Lectura de mapa amb els fets més importants de la Guerra d’Independència 

contra Napoleó: Cadis, Bailén, Arapiles, Saragossa, Girona.
MAPA 13
Lectura o elaboració de mapa amb les regions on el carlisme tingué més 

recolzament en el segle XIX. 
MAPA 14 
Lectura de mapa sobre la Guerra del Marroc (Barranco del Lobo, Annual, 

Alhucemas, Ceuta, Melilla). 
MAPA 15: 
Lectura de mapa amb els resultats provincials de les eleccions d’abril  de 

1931 amb indicació dels nuclis on guanyaren les forces republicanes. 
MAPA 16: 
Lectura i/o elaboració de mapa amb els lloc on triomfà l’alçament nacional 

del 18 de juliol de 1936. 
          MAPA 17: 

Lectura i/o elaboració de mapa amb les zones controlades per l’exèrcit de 
Franco abans del inici de la Batalla de l’Ebro

MAPA 18: 
Lectura o/i elaboració de mapa amb els moviments migratoris interiors dels 

anys 60 i 70. 
MAPA 19: 
Lectura de mapa de la descolonització espanyola del nord d’Àfrica (Marroc, 

Sahara, Sidi-Ifni). 
MAPA 20: 
Lectura o/i elaboració del mapa autonòmic espanyol amb indicació de la via 

d’accés a l’autonomia. 
 


