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Criteris específics de correcció 
 

Opció A 

1.a) Perquè el primer apartat de la pregunta sigui avaluat amb 1 punt s’ha de fer esment 
al control que els cartaginesos tenien de la península Ibèrica des de l’Ebre cap al sud i 
d’Eivissa i Formentera. Perquè el segon apartat de la pregunta sigui avaluat amb 1 punt 
s’ha de fer esment a la revolta de Sagunt, a Anníbal i a la presència dels Escipió a la 
península Ibèrica. Es valorarà positivament que es faci esment als mercenaris de les Illes 
a l’exèrcit cartaginès. Perquè el tercer apartat de la pregunta sigui avaluat amb 1 punt 
caldrà que s’hagi fet esment al fet que des del final de la segona guerra Púnica la 
península Ibèrica fou una zona d’expansió romana, i que es comenti. Es valorarà 
positivament, tot i que no és indispensable, que es faci referència al llarg període de 
temps entre el final de la segona guerra Púnica i la conquesta romana de Mallorca o a la 
perduració de la cultura púnica a Ebusus.  
 

1.b) Per tal que s’obtingui un punt, l’alumne ha de fer referència almenys a la teoria de 
la Universitas Chistiana. Per aconseguir 1,5 punts l’ha de lligar amb l’època de 
Carlemany i indicar-ne correctament la cronologia, també es valoraran positivament 
referències a l’herència territorial rebuda per Carles d’Àustria. Per tal que el segon 
apartat sigui valorat amb 1,5 punts s’ha de fer esment a l’oposició dels nobles alemanys 
al projecte de l’Emperador per motius polítics i posteriorment religiosos, i al suport de 
França que tingueren  
2.1) Perquè aquesta pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada 
l’alumne ha de fer referència almenys a:  
 - Cánovas 
 - Constitució moderada, sistema bicameral, sufragi censatari en principi 
 - Tornisme 
 - Caciquisme. 
- Es puntuarà amb més de la meitat de la puntuació atorgada a partir dels criteris 
generals d’avaluació. Es valorarà molt positivament per puntuar la pregunta amb més 
de la meitat de la puntuació atorgada que l’alumne faci referència explícita a: 

- Martínez Campos 
- Sufragi universal masculí des de 1879 
- Crisi del sistema des de 1898.   

 

2.2) Perquè aquesta pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada 
l’alumne ha de fer referència almenys a:  

- la concepció dels liberals progressistes del sufragi censatari, més àmplia que la 
dels moderats  
- la concepció dels liberals progressistes d’una monarquia més limitada  
- Espartero, Narváez  
- implícitament o explícitament, la dècada moderada (1844-1854)  
- el fet que els progressistes governaren entre 1854 i 1856 (no es pretén que 
s’indiquin les dates exactes)  
- Es puntuarà amb més de la meitat de la puntuació atorgada a partir dels 
criteris generals d’avaluació. Es valorarà molt positivament per puntuar la 
pregunta amb més de la meitat de la puntuació atorgada que l’alumne faci 
referència explícita a la desamortització de Madoz, la Constitució progressista 
de 1837 i moderada de 1845 o la centralització i confecció del mapa provincial.  
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3.1) Perquè aquesta pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada 
l’alumne ha de fer referència almenys a:  

- les zones geogràfiques controlades per un i altre bàndol a l’inici del conflicte  
- l’ocupació de Toledo pels nacionals i el posterior intent d’ocupar Madrid  
- l’ofensiva dels nacionals al nord el 1937  
- la batalla de l’Ebre  
- l’ocupació de Catalunya i de Madrid.  

Perquè la pregunta sigui avaluada amb més de la meitat de la puntuació s’ha de fer 
referència a aspectes com el trasllat de tropes d’Àfrica a Andalusia, l’ocupació 
d’Extremadura, el cas Guernica, la batalla de Belchite, Guadalajara, Terol o les 
operacions bèl·liques a Eivissa i l’ocupació de Menorca.  
3.2) Perquè aquesta pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada 
l’alumne ha de fer referència almenys a:  

- l’autarquia, explicant el concepte, i el racionament  
- Pla d’estabilització de l’any 1959, que provocà una liberalització econòmica, 
explicant el concepte, una obertura de l’economia a l’exterior, i implícitament o 
explícitament  
- Plans de desenvolupament 
- Crisi del petroli i l’entrada de capitals que suposà; a més, s’ha de lligar amb el 
desenvolupisme posterior. 

Perquè la pregunta sigui avaluada amb més de la meitat de la puntuació s’ha de fer 
referència a aspectes com: 

- ministres de l’Opus Dei  
- INI 
- turisme i divises dels emigrants 
- migracions interiors.  

 Opció B 

 1.a) Cada menció correcta als llocs indicats al mapa val 0,5 punts. 
1.b) Perquè aquesta pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada 
l’alumne ha de fer referència almenys a:  

- paper de la monarquia absoluta, els furs i la religió en l’ideari carlista 
- Carles Maria Isidre, llei sàlica i problema successori de 1833 
- l’existència de tres guerres carlines al segle XIX.  

Perquè la pregunta sigui avaluada amb més de la meitat de la puntuació s’ha de fer 
referència a aspectes com: 

- suport del carlisme a les forces del general Franco durant la Guerra Civil 
- Zumalacárregui  
- Abrazo de Vergara. 

 2.1) Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de puntuació s’ha de fer esment a:  
- la participació espanyola donant suport al bàndol imperial i als catòlics des de 
l’inici de la guerra  
- implícitament o explícitament, l’entrada a la guerra de França el 1635 i com la 
guerra dels Trenta Anys es convertí en una guerra bilateral monarquia hispànica 
- França  
- situació de Catalunya Nord després del tractat dels Pirineus, amb menció 
expressa del Rosselló i la Cerdanya del Nord  
- matrimoni entre el futur Lluís XIV i la infanta Maria Teresa i la seva repercussió 
posterior.  
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Perquè la pregunta sigui avaluada amb més de la meitat de puntuació, a més dels 
criteris generals d’avaluació, s’ha de fer esment a aspectes com:  

- política exterior del Comte Duc i els seus objectius: conservació dels territoris 
dels Àustria espanyols i frenar França a Europa  
- el reconeixement de la independència d’Holanda per la monarquia hispànica  
- batalla de Rocroi.  

 2.2) Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de puntuació s’ha de fer esment a:  
- Alçament d’Aben Humeya de 1566 
- Antonio Pérez 
- Lanuza 
- Entrada d’un exèrcit de Felip II a Aragó 
- Furs. 

Perquè la pregunta sigui avaluada amb més de la meitat de puntuació, a més dels 
criteris generals d’avaluació, s’ha de fer esment a aspectes com:  

- Perill d’invasió des del nord d’Àfrica per donar suport a una revolta a la 
Mediterrània 
- Dispersió dels moriscs per Castella 
- Decret de 1566 
- Posterior expulsió dels moriscs en època de Felip III.  

 3.1) Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de puntuació s’ha de fer esment a:  
 - Existència de forces polítiques fora del sistema d’Isabel II 
 - Crisi econòmica, industrial i inflació 
 - Prim, Topete, Serrano 
 - Constitució de 1869 
 - Amadeu I 
 - Centralistes versus federalistes a la I República. 

Perquè la pregunta sigui avaluada amb més de la meitat de puntuació, a més dels 
criteris generals d’avaluació, s’ha de fer esment a aspectes com:  

- Guerra Carlina i Cuba 
- Cánovas 
- Martínez Campos.  

 3.2) Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de puntuació s’ha de fer esment a:  
- el cop d’estat de 1923 
- la suspensió de la Constitució de 1876 i de les Corts 
- el desembarcament d’Alhucemas i la solució al problema africà 
- la política econòmica del govern del general Primo de Rivera en el sentit de 
fomentar la producció nacional i obres i empreses públiques.  

Perquè la pregunta sigui avaluada amb més de la meitat de puntuació, a més dels 
criteris generals d’avaluació, s’ha de fer esment a aspectes com:  

- existència d’un directori civil i un de militar i cronologia 
- l’expedient Picasso 
- el clima de conflictivitat social anterior al cop d’estat 
- la col·laboració del PSOE amb el govern de Primo de Rivera al principi. 
 

 
 


