
 
 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

Història d’Espanya 
Criteris específics de correcció 

Model 1. Opció A 

 
- A partir del model d’examen proposat i de l’opcionalitat fixada els criteris d’avaluació seran: 
 
 - 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 
 
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 del mapa  

- El problema en la successió de Carles II i el canvi de dinastia 
- Els conflictes internacionals  
- La cessió a Gran Bretanya de Gibraltar i Menorca i el reconeixement de Felip V 

com a rei 
 
2. Tria una opció  
 2a)  

- L’abolició de la llei sàlica i l’inici de la regència de Maria Cristina  
- L’Estatut Reial  
- El carlisme: programa ideològic i bases socials. La primera guerra Carlina 

 2b) 
- Establiment del bipartidisme, l’alternança pacífica del poder (tornisme). El partit 

conservador i el partit liberal 
- Bases socials i polítiques: el caciquisme 
- La Constitució de 1876 

 
3. Tria una opció  
 3a)  

- El cop d’Estat de Miguel Primo de Rivera  
- El Directori Militar (1923-1925) i el Directori Civil (1925-1930). Els conflictes al 

Marroc 
- L’oposició i el final de la Dictadura  
3b)  
- Causes profundes de la guerra civil: les reformes de l’etapa republicana (territorial, 

agrària, educativa, militar i social) i la radicalització de la política  
- Causes immediates: reacció dels sectors antirepublicans davant la victòria del Front 

Popular i incapacitat d’aquest d’aturar la violència. El cop d’Estat del 18 de juliol 
de 1936 

- Conseqüències: la desintegració de l’Estat republicà i la instauració d’una dictadura 
encapçalada per Franco. La repressió 
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Història d’Espanya 
Criteris específics de correcció 

Model 1. Opció B 

 
 
- A partir del model d’examen proposat i de l’opcionalitat fixada els criteris d’avaluació seran: 

 
 - 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 
 
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  

- Cronologia. Cal destacar els personatges (Germanies i Comunitats) 
- Diferenciar les causes de les revoltes de les Germanies i les Comunitats 

 
2.  
 2a)  

- El trienni moderat (1837-1840). La dècada moderada (1844-1854). Els governs de 
Narváez i Bravo Murillo 

- El bienni progressista (1854-1856)  
- L’hegemonia de la Unión Liberal (1856-1863)   
2b) 
- El pacte d’Ostende i la Revolució de Setembre de 1868. El Govern provisional 
- La Constitució de 1869 i el breu regnat d’Amadeu de Savoia  
- La proclamació de la Primera República 

 
3.  
 3a) 

- Els intents de regeneracionisme i renovació política anteriors. El moviment obrer i 
l’impacte de la guerra  

- La crisi de 1917 
- La descomposició del sistema. La inestabilitat política i la guerra del Marroc 
3b) 
- La Constitució de 1978 i l’Estat de les autonomies 
- L’Estatut d’autonomia de 1983 i les seves reformes 
- Les institucions de les Illes Balears 


