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EXTERNA

D’IBÈRIA A HISPANIAE: ELEMENTS D’UNITAT I DE
DIVERSITAT

En primer lloc, et proposem l’elaboració d’una SÍNTESI FINAL
de la unitat en què s’indiquen quines són les principals qüestions plantejades, s’expliquen els fets i conceptes fonamentals apresos i, ﬁnalment,
es deduesquen les conclusions més signiﬁcatives.
Perquè et siga més fàcil la confecció d’aquesta síntesi, pots recolzar-te en els conceptes fonamentals plantejats en els resums de cada una
de les activitats. Perquè la síntesi no siga tampoc una simple repetició
dels resums, et plantegem unes preguntes ﬁnals i un text que et serviran
d’orientació per a redactar una síntesi més creativa.
Les qüestions:
Quins són els elements d’unitat en la societat peninsular de
l’Antiguitat?
Com s’introdueixen en la història peninsular?
Quins elements de diversitat existeixen en aqueixa època?
Per què romanen?

ESPANYA: UNITAT I DIVERSITAT DE LA CONSTITUCIÓ DE 1978
En segon lloc, has de presentar un informe escrit en el que
reﬂexiones sobre la relació entre unitat i diversitat en l’Antiguitat i
l’Espanya actual. Per a això, t’oferim alguns articles de la Constitució
de 1978 i el mapa autonòmic actual perquè pugues apreciar alguns
traços de la unitat política d’Espanya, així com la diversitat d’entitats
polítiques que apareixen sota aquesta unitat. Així mateix, intenta relacionar algunes de les comunitats autònomes actuals amb comunitats
peninsulars de l’Antiguitat.

D’IBÈRIA A ESPANYA: LA SEUA OBERTURA AL MÓN
Banderes de les Comunitats autònomes,
de l’Estat Espanyol, i de les ciutats de
Ceuta i Melilla.
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Finalment, realitza una valoració sobre les aportacions que els
diferents pobles forans han fet a la història peninsular en l’Antiguitat i
tracta d’establir les possibilitats d’enriquiment cultural que té Espanya
en l’actualitat, gràcies a la seua obertura i relació amb altres comunitats
i cultures foranes. Per a realitzar la valoració, seria convenient que
utilitzares algunes notícies d’actualitat que es referisquen a la citada
qüestió.
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La Constitució espanyola de 1978
Títol preliminar
Article 2
La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la
Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols,
i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i
regions que la integren i la solidaritat entre elles.
Article 3
1. El castellà és la llengua espanyola oﬁcial de l’Estat. Tots els
espanyols té el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la.
2. Les altres llengües espanyoles seran també oﬁcials en les respectives Comunitats autònomes, d’acord amb els seus Estatuts.
3. La riquesa de les distintes modalitats lingüístiques d’Espanya
és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i
protecció.
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