
Tema 4

Fonamentació i objectius dels continguts 
dels temes d’Història Contemporània en 

els models curriculars actuals en la 
matèria del batxillerat 

Història d’Espanya



Context dels temes d’Història 
Contemporània en la matèria 

• Matèria obligatòria comuna en segon de 
batxillerat (DOGV 5806 / 15-07-2008)

• És una de les assignatures comunes de 
caràcter obligatori en la prova d‘accés a 
la universitat a triar per l'alumnat entre 
Història de la Filosofia o Història 
d'Espanya (Reial Decret 1892/2008)

• CONTINGUTS:



1. Les arrels històriques de 
l’Espanya Contemporània

• Continguts corresponents a les àrees de 
coneixement de prehistòria, història antiga, 
història medieval i història moderna.

• Els objectius d’aquest nucli de continguts són 
reconèixer i valorar els processos històrics més 
significatius anteriors al segle XIX, ressaltant 
especialment la seua transcendència posterior i 
les empremtes que encara continuen vigents.



2. La crisi de l’Antic Règim
• Els problemes econòmics i socials de l’Antic 

Règim. 
• Les contradiccions de la monarquia absoluta. 
• La crítica dels il·lustrats i l’impacte de la 

Revolució Francesa. 
• Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812.
• La revolució liberal i la reacció absolutista. El 

regnat de Ferran VII. 
• L’emancipació de l’Amèrica espanyola.



2. La crisi de l’Antic Règim 
(objectius)

• Analitzar i caracteritzar la crisi de l’Antic 
Règim a Espanya, ressaltant la seua 
particularitat i la seua relació amb el 
context internacional.

• Explicar i comprendre l’abast i significat 
del procés de ruptura de la Revolució 
liberal.



3. La construcció i consolidació 
de l’estat liberal (1)

El procés de construcció de l’estat liberal:
• El funcionament del sistema. Corona, parlament 

i partits polítics durant el regnat d’Isabel II.
• El nou paper de l’educació, l’exèrcit i l’església.
• Els límits dels canvis. El carlisme i les opcions 

democràtiques.
• La crisi del moderantisme i l’experiència del 

Sexenni Democràtic.



3. La construcció i consolidació 
de l’estat liberal (2)

L’Espanya de la Restauració:
• Els fonaments, el funcionament i les 

contradiccions del sistema polític. La crisi de 
l’Estat.

• La formació de la classe obrera.
• Els nacionalismes i el problema de l’ordenació 

territorial de l’Estat.
• El progressiu protagonisme dels militars. 

Espanya davant de la remodelació colonial: la 
crisi del 98.



3. La construcció i consolidació 
de l’estat liberal (objectius)

• Explicar la complexitat del procés de construcció 
de l’estat liberal i de la lenta implantació de 
l’economia capitalista a Espanya, destacant les 
dificultats que va caldre afrontar i la naturalesa 
revolucionària del procés.

• Caracteritzar el període de la Restauració, 
analitzant els seus èxits i fracassos, destacant 
els factors que conduiran a la descomposició del 
règim.



4. Transformacions econòmiques i 
canvis socials en el segle XIX i primer 

terç del segle XX (1)

Transformacions econòmiques.
• El procés de desamortització i de canvis agraris.
• Les peculiaritats de la incorporació d’Espanya a 

la Revolució Industrial.
• La modernització de les infraestructures: el 

ferrocarril.



4. Transformacions econòmiques i 
canvis socials en el segle XIX i primer 

terç del segle XX (2)

Transformacions socials i culturals.
• L’evolució demogràfica.
• De la societat estamental a la societat de 

classes.
• La formació de la classe obrera.
• Gènesi i desenvolupament del moviment obrer a 

Espanya.
• El canvi en les mentalitats.



4. Transformacions econòmiques i 
canvis socials en el segle XIX i primer 

terç del segle XX (objectius)

- Analitzar els diversos elements que conflueixen en una 
conjuntura especialment conflictiva a causa de les 
tensions i desplaçaments provocats per les peculiaritats 
del desenvolupament econòmic i pel procés de 
consolidació de l’estat liberal.

• Explicar el procés d’articulació dels partits polítics i dels 
sindicats obrers, destacant les dificultats que va caldre 
afrontar i la naturalesa revolucionària del procés.



5. La crisi de l’estat liberal, la 
Segona República i la Guerra Civil

(1)

Regeneracionisme i revisionisme polític:
• Els intents de modernització del sistema de la 

Restauració.
• El problema del Marroc.
• La dictadura de Primo de Rivera, intent de 

solució autoritària a la crisi de l’estat liberal. 
• El desenvolupament de l’oposició al règim i 

l’afonament de la monarquia.



5. La crisi de l’estat liberal, la 
Segona República i la Guerra Civil

(2)

La Segona República:
• La Segona República, intent de solució 

democràtica. L’articulació d’un nou sistema 
polític. La Constitució de 1931.

• Condicionaments, conflictes i etapes de la 
República. Èxits i decepcions.

• La cultura espanyola des dels inicis de l’Edat de 
Plata fins a 1936.



5. La crisi de l’estat liberal, la 
Segona República i la Guerra Civil

(3)

La Guerra Civil:
• Sublevació i Guerra Civil. 
• Dimensió interna i internacional del 

conflicte.
• Evolució de les dues zones.
• Les conseqüències de la guerra.



5. La crisi de l’estat liberal, la 
Segona República i la Guerra Civil

(objectius)
• Analitzant els fracassos el període de la 

Restauració, destacant els factors que 
conduiran a la descomposició del règim i 
el paper de la dictadura de Primo de 
Rivera.

• Valorar la transcendència històrica de la 
Segona República i de la Guerra Civil.



6. La dictadura franquista

El franquisme:
• Immobilisme i adaptació política del règim 

franquista. 
• Aïllament i alineació internacional.
• Autarquia i acumulació. 
• Creixement i desequilibris econòmics, canvis i 

desigualtats socials. 
• Elements de canvi en l’etapa final del 

franquisme. L’oposició democràtica.



6. La dictadura franquista 
(objectius)

• Reconèixer i analitzar les peculiaritats 
ideològiques i institucionals de la dictadura 
franquista.

• Explicar el sentit global del règim franquista.
• Valorar la transcendència històrica del canvis de 

l’etapa final del franquisme i el paper de 
l’oposició democràtica. 



7. El procés de transició a la 
democràcia

• La transició política. La Constitució de 1978 i el 
desenvolupament legislatiu. La formació d’un sistema de 
partits. L’estat de les autonomies. L’estatut d’autonomia 
de la Comunitat Valenciana.

• Els governs democràtics. Canvis socials, econòmics i 
culturals

• Dificultats en l’articulació d’una societat democràtica.
• Reptes i problemes del present.
• La integració d’Espanya a Europa. El paper d’Espanya 

en el context europeu i mundial.



7. El procés de transició a la 
democràcia (objectius)

• Analitzar els diversos trets que conformen l’Espanya 
democràtica, incidint en la transcendència de la 
Constitució de 1978 i en la importància de la construcció 
de l’estat de les autonomies.

• Reconèixer i analitzar les peculiaritats de la Comunitat 
Valenciana en l’estat de les autonomies.

• Valorar el fet de la integració d’Espanya a Europa.
• Analitzar els problemes més recents amb una reflexió 

final arreplegant tot el que ha aprés l’alumnat.



Observacions

• Com que la matèria és una de les 
assignatures comunes de caràcter 
obligatori en la prova d‘accés a la 
universitat, cal examinar l’alumnat 
utilitzant els models d’examen de les PAU. 
A continuació analitzarem una opció de 
l’exercici de la convocatòria de juny de 
2010:



Preguntes i baremació
• 1. Descriviu el tipus de fonts utilitzades (1 punt).
• 2. Identifiqueu les idees principals dels textos, situant-los 

en el seu context històric i en el nucli temàtic
• corresponent (2,5 punts).
• 3. Expliqueu, a grans trets, els conceptes «sobirania» i 

«divisió de poders» (2 punts).
• 4. Descriviu la construcció de l’estat liberal, incidint en la 

Dècada Moderada i en el Sexenni Democràtic.
• Utilitzeu, per a això, els textos a comentar (2,5 punts). 

Desenvolupeu breument la història constitucional 
espanyola del segle XIX (2 punts).



Text 1 de suport a les preguntes
CONSTITUCIÓ DE 1845
• SA MAJESTAT ISABEL II,
• SAPIEU: Que sent la nostra voluntat i la de les Corts del Regne 

[….], hem vingut, en unió i d’acord amb les Corts actualment 
reunides, a decretar i sancionar el següent:

• Article 11. La religió de la Nació espanyola és la catòlica, apostòlica, 
romana. L’Estat s’obliga a mantindre’n el culte i els ministres.

• Article 12. La potestat de fer les lleis resideix en les Corts amb el 
Rei.

• Article 13. Les Corts es componen de dos cossos col·legisladors, 
iguals en facultats: el Senat i el Congrés dels Diputats.

• Article 43. La potestat de fer executar les lleis resideix en el Rei […]
• Article 66. Als tribunals i jutjats pertany exclusivament la potestat 

d’aplicar les lleis en els judicis civils i criminals […]



Text 2 de suport a les preguntes
CONSTITUCIÓ DE 1869
• La Nació espanyola, i en nom d’aquesta, les Corts Constituents 

elegides per sufragi universal, […] decreten i sancionen el següent:
• Article 21. La Nació s’obliga a mantindre el culte i els ministres de la 

religió catòlica.
• Article 32. La sobirania resideix essencialment en la Nació, de la 

qual emanen tots els poders.
• Article 34. La potestat de fer les lleis resideix en les Corts.
• Article 35. El poder executiu resideix en el Rei, que l’exerceix per 

mitjà dels seus ministres.
• Article 36. Els tribunals exerceixen el poder judicial.
• Article 38. Les Corts es componen de dos cossos col·legisladors, a 

saber: Senat i Congrés.
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