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Història d’Espanya 
Criteris específics de correcció 

Model 3A 

 
A partir del model d’examen proposat i de l’opcionalitat fixada, els criteris d’avaluació 
són els següents: 
 
  Claredat expositiva, precisió i bon ús de les normes ortogràfiques 
  Anàlisi de la realitat. Atenció específica a la relació causes-efectes 
  Interrelació de fenòmens econòmics, socials, polítics i culturals 
  Exposició de diverses interpretacions 
  Ús de vocabulari adequat 
  Localització espacial i temporal 
  Concentració en el tema 
  Capacitat de síntesi 
  Esment dels personatges i dels fets més importants. 
  Valoració de la capacitat de narrativa històrica. 
 
Per aconseguir les puntuacions màximes, es valorarà la concreció.  
 
S’avaluarà de forma especialment negativa la presència d’errors de tals dimensions que 
indiquin llacunes greus en la disciplina històrica. 
 
Per a una major concreció es proposen les qüestions que es consideren essencials 
per respondre correctament els temes proposats. 

 
1) Mapa 
- Marc geogràfic de les principals accions bèl·liques. 
- El final del regnat de Ferran VII. Llei sàlica.  
- Foralisme. Pervivències del foralisme. 
2)  

2a)  
- El marc general de la Segona República. 
- Els principals retrocessos en l’aspecte de les reformes inicials del Bienni 

Reformista. 
- Els principals conflictes: Astúries i Catalunya. 

2b)  
- Causes de la Guerra Civil. 
- Cronologia de la Guerra Civil. Bàndols enfrontats. 
- La presa de posició internacional. 
3)  

3a)  
- Diferència organitzativa de les Corts de Castella i la corona d’Aragó. 
- El pactisme a la corona d’Aragó. 
- El paper de la monarquia. 

3b)  
- Cronologia. Personatges. 
- L’impacte en el comerç, l’agricultura, l’estructura social i la política. 
- Paper de l’exèrcit i l’Església. 



 

Prova d’accés a la Universitat (2012) 
 

Història d’Espanya 
Criteris específics de correcció 

Model 3B 

 
A partir del model d’examen proposat i de l’opcionalitat fixada, els criteris d’avaluació 
són els següents: 
 
  Claredat expositiva, precisió i bon ús de les normes ortogràfiques 
  Anàlisi de la realitat. Atenció específica a la relació causes-efectes 
  Interrelació de fenòmens econòmics, socials, polítics i culturals 
  Exposició de diverses interpretacions 
  Ús de vocabulari adequat 
  Localització espacial i temporal 
  Concentració en el tema 
  Capacitat de síntesi 
  Esment dels personatges i dels fets més importants. 
  Valoració de la capacitat de narrativa històrica. 
 
Per aconseguir les puntuacions màximes, es valorarà la concreció.  
 
S’avaluarà de forma especialment negativa la presència d’errors de tals dimensions que 
indiquin llacunes greus en la disciplina històrica. 
 
Per a una major concreció es proposen les qüestions que es consideren essencials 
per respondre correctament els temes proposats. 
 

1) Comentari de text.  
- Significació del regnat de Felip V. 
- El nou model d’Estat. El centralisme. 
- Els decrets de Nova Planta. 
2) 

2a)  
- Context de la guerra del Francès. 
- Els principals aspectes de la Constitució de 1812. 

2b)  
- Cronologia. Règim polític. Artífexs. 
- Influències de les desamortitzacions en l’economia. 
3)  

3a)  
- El colonialisme espanyol a Àfrica. 
- El marc territorial i geogràfic. 
- Cal valorar molt positivament els efectes en la conjuntura espanyola. La revolta 

de Barcelona de 1909. 
3b)  

- La Transició democràtica. La Constitució de 1978 i l’Estat de les autonomies. 
- Significació històrica de l’Estat de les autonomies.  
- Les institucions de les Illes Balears a partir de l’Estatut de 1983. 


