Espanya, de l’absolutisme a l’estat liberal
BLOC 3

1. Escriu V o F segons siguin vertaderes o falses
les afirmacions següents.

a) [ ] La Guerra de Successió va significar l’abolició de les lleis pròpies de la Corona
d’Aragó.

b) [ ] Amb la Guerra de Successió no es va formar l’Estat espanyol, perquè ja ho era des
del temps dels reis Catòlics.

c) [ ] Amb aquesta guerra es va acabar el pactisme i el rei va poder governar lliurement.

d) [ ] Amb la dinastia dels Borbons comença una
etapa de monarquia parlamentària.

2. Relaciona cada un d’aquests fets amb el tipus
de repressió. Tria una de les opcions encapçalades per lletres.

1) Supressió de les institucions polítiques catalanes
2) Desaparició de part del Dret Català

3)

4. Quina definició descriu millor el concepte

Imposició d’un nou impost, el cadastre reial

d’indianes?

4) Restricció de l’ús de la llengua catalana

a) [ ] Teixits de lli fets per exportar

5) Exèrcit d’ocupació i construcció de la Ciutadella

b) [ ] Teixits de seda que venien de les Índies

6) Substitució de les vegueries per corregiments

c) [ ] Teixits de cotó estampats a mà

A) Territorial

d) [ ] Teixits de cànem que es venien a les Índies

B) Cultural

5. Quina va ser la primera Constitució que es va

C) Política

redactar a Espanya?

D) Jurídica
E) Econòmica
F) Militar
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Treballadores tèxtils. Una està bullint el fil a l’olla, dues estan fent fil
amb unes rodes de filar i la de la dreta està fent madeixes amb un aspi
manual. Probablement les ha contractat l’amo de la casa que després
s’encarregarà de vendre el fil als teixidors.

a) [ ] La de 1978

b) [ ] La de 1812

c) [ ] La de 1837

d) [ ] La de 1869

a) [ ] 1A, 2B, 3F, 4D, 5C, 6E

6. Ordena de l’1 al 4, de més antic a més

b) [ ] 1F, 2E, 3B, 4A, 5D, 6C

modern, els períodes històrics següents. Tria
una de les opcions.

c) [ ] 1C, 2D, 3E, 4B, 5F, 6A

a) [ ] Regnat d’Alfons XII

d) [ ] 1B, 2F, 3A, 4C, 5E, 6D

b) [ ] Sexenni Democràtic
3. En el segle XVIII, a més de la indústria artesanal controlada pels gremis, sorgeix una nova
forma de producció. Quin nom té?

c) [ ] Regnat de Ferran VII
d) [ ] Regnat d’Isabel II

a) [ ] Indústria mecànica
b) [ ] Indústria domèstica
c) [ ] Indústria automàtica
d) [ ] Indústria manual

Isabel II

Ferran VII
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