
UN PUZLE D’ESTATS.

El món està dividit en més de dos-cents estats. Tots els estats tenen uns símbols: l’escut, la bandera i l’himne. 

Els símbols d'Espanya són: 
- la bandera  :  està formada per dues franges horitzontals de color roig i una franja groga més ampla entremig de les 
altres dues.



- l’escut: hi apareixen les columnes d’Hèrcules , la corona com a símbol de la monarquia borbònica i els escuts dels regnes
històriques d’Espanya: lleó, Castella, la Corona d’Aragó, Navarra i Granada.

-L’ Himne  espanyol és la Marxa reial. No té lletra i el seu origen és la Marxa Granadera, una marxa militar antiga. 



ESPANYA, ESTAT DEMOCRÀTIC.   
Espanya és un estat democràtic on els ciutadans trien els seus representats per als diferents nivells de govern: municipal, 
autonòmic, estatal i europeu. 

La Constitució de 1978 definix el Regne d’Espanya com una monarquia parlamentaria: és una monarquia perquè el cap 
de l’estat és un rei, i parlamentària perquè les lleis les elaboren el Parlament.

 El territori de l’Estat Espanyol establix que el territori de l’ Estat s’organitza en 17 comunitats autònomes i dues ciutats 
autònomes. 



LES INSTITUCIONS ESPANYOLES.

PODER LEGISLATIU PODER EXECUTIU PODER JUDICIAL CORONA

Recau en les corts generals.
Els seus membres es trien

cada quatre anys.
Hi ha dues cambres:

- Congrés dels Diputats. Hi 
ha 350 diputats, elabora les 
lleis, escull al president del 
Govern i controla al govern. 

- Senat: amb 208 senadors. 
Pot proposar modificacions 
de les lleis abans de que 
estiguen aprovades. 

Recau en el Govern, que està
format per:

- un president

- un o més vicepresidents

- diversos ministres (triats pel
president).

Executa les lleis i administra 
els diners de l’Estat. 

Recau en els tribunals :

- Tribunal Suprem
- Tribunal Constitucional
- Consell General del Poder 
Judicial.

També té aquest poder el 
defensor del poble. Aquest 
vigila que els drets i les 
llibertats de tota la 
ciutadania siguen respectats 
per les institucions de l’Estat. 

La representa el rei, que és el
cap de l’Estat. Té diverses 
funcions:

- aprovar les lleis que 
elaboren les Corts
- convocar eleccions
- nomenar el president del 
govern, a proposta de les 
Corts.
- declarar la guerra i la pau, 
amb autorització de les 
Corts. 


