
 
 

 

 

OPCIÓN A 

Definición do termo   Bárbaro   (ata 0,5 puntos) 

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras 
inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

 

Coñecementos: resposta básica que fai referencia ao seguinte: 
-Termo co que os romanos designaban os pobos que vivían fóra das 
fronteiras do imperio  
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(0,35-0,4) 

 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-Termo pexorativo co que os romanos denominaban os pobos que 
non tiñan a cultura e a lingua romana  
-Amenazaban as fronteiras romanas con incursións 
-Citar algún dos pobos bárbaros (godos, vándalos, alanos, suevos...) 
Redacción: correcta 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a 
maiores (ademais do esixido para o notable) 
-Tería un significado de estranxeiro por contraposición coa 
poboación que tiña o dereito latino ou o dereito de cidadanía 
romana. 
-Eses pobos aproveitaron a debilidade económica e militar padecida 
polo imperio romano a partir da crise do século III para entrar nos 
seus territorios (limes) 
-Ante a imposibilidade de facer fronte á súa penetración no 
imperio, os romanos estableceron pactos con algún destes pobos 
-No século V d.C. conseguiron invadir o Imperio romano de 
Occidente 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario 
axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión 
recomendada 

 

Definición do termo  Taifas  (ata 0,5 puntos) 

Suspenso Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto 
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(0-0,1) 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras 
inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

 

Coñecementos: resposta básica que fai referencia ao seguinte:  
-Cada un dos reinos nos que se dividiu Al-Andalus logo da 
disgregación do califato de Córdoba 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión 
demasiado simple 

Notable 
(0,35-0,4) 

 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-Para evitar a conquista, moitas taifas pagaron parias aos reinos 
cristiáns 
-O número de taifas foise reducindo co tempo pois as de maior 
poder anexionaron as máis pequeñas 
Redacción: correcta 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a 
maiores (ademais do esixido para o notable) 
-Configuráronse máis de vinte reinos de taifas independentes 
como Sevilla, Badaxoz, Toledo… 
-A última taifa en sobrevivir será o reino nazarí de Granada 
-O califato desaparece no século XI 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario 
axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión 
recomendada 

 

Definición do termo  Catastro de Ensenada (ata 0,5 puntos) 

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras 
inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

 

Coñecementos: resposta básica que fai referencia ao seguinte: 
-Avaliación da riqueza da Coroa de Castela feita no reinado de 
Fernando VI, a instancias do seu ministro, o Marqués da Ensenada 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(0,35-0,4) 

 

 Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-O seu obxectivo era a racionalización do sistema fiscal castelán, 
atendendo á filosofía do reformismo borbónico 
-Na práctica suporía a implantación da Única Contribución, tributo 
pensado para substituir as rendas provinciais 
Redacción: correcta 



 
Sobresaliente 

(0,45-0,5) 
 

Coñecementos: resposta con al menos unha destas precisións a 
maiores (ademais do esixido para o notable) 
-Constitue unha fonte de gran valor para o estudo da poboación e a 
economía castelá da época. 
-As protestas dos grupos privilexiados frustraron a aplicación do 
proxecto. 
-Tivo o seu inicio en 1749 e elaborouse durante varios anos co 
apoio dos intendentes. 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario 
axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión 
recomendada 

 

Definición do termo  Ludismo  (ata 0,5 puntos) 

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras 
inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

 

Coñecementos: resposta básica que fai referencia ao seguinte: 
-Destrución de máquinas e/ou incendio de fábricas por parte dos 
obreiros industriais pola perda de postos de traballo que supuñan 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(0,35-0,4) 

 

Coñecementos: resposta polo al menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-Foi unha das consecuencias do proceso de mecanización 
impulsado pola revolución industrial  
-Foi unha das primeiras formas de expresión do malestar obreiro, 
que décadas máis tarde transformarase no movemento sindical 
- Redacción: correcta 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a 
maiores (ademais do esixido para o notable) 
-Concéntrase esencialmente nas fábricas da industria téxtil 
-Xorde en Gran Bretaña a principios do s.XIX 
-Facer algunha referencia ás acción luditas en España. 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario 
axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión 
recomendada 

 

Definición do termo  Fronte Popular  (ata 0,5 puntos) 

Suspenso Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto 



 
(0-0,1) 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras 
inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

 

Coñecementos: resposta básica que fai referencia ao seguinte: 
-Coalición política de esquerdas que gaña as eleccións de 1936 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(0,35-0,4) 

 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-Trátase dunha coalición de partidos de esquerda, sindicatos e 
nacionalistas  
-Gañaron as eleccións pero o seu goberno foi moi breve, dado que 
en xullo tivo lugar un golpe de Estado que daría orixe á Guerra 
Civil. 
Redacción: correcta 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a 
maiores (ademais do esixido para o notable) 
-A coalición formouse para concorrer ás eleccións de febreiro de 
1936 
-Aspiraban a impulsar as reformas emprendidas no Bienio 
Reformista 
-O seu programa avogaba pola amnistía aos represariados da 
revolución de 1934  
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario 
axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión 
recomendada 

 

Definición do termo  Lexión Cóndor  (ata 0,5 puntos) 

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras 
inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

 

Coñecementos: resposta básica que fai referencia ao seguinte:  
-Aviación enviada pola Alemaña nazi en axuda dos sublevados 
(bando franquista) durante a guerra civil 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión 
demasiado simple 

Notable 
(0,35-0,4) 

 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-Constituíu unha ferramenta fundamental para a vitoria franquista  
-Hitler empregou a guerra civil española como banco de probas 
para a próxima guerra mundial 



 
Redacción: correcta 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a 
maiores (ademais do esixido para o notable) 
-Esta axuda supuña saltarse os acordos do Comité de Non 
Intervención 
-Esta axuda pagaríase con minerais e outros produtos unha vez 
remata a guerra 
-É responsable do bombardeo de Guernica, no País Vasco 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario 
axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión 
recomendada 

 

Pregunta a desenvolver: Neolítico: características e cambios con respecto á época 
Paleolítica  (ata 3 puntos) 

Suspenso  
(0-0,6) 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta. 

Suspenso  
(0,9-1,2) 

Coñecementos:  
-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta (0,9) 
-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos (1,2) 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado  
(1,5-1,8) 

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións: 
-Comparación xenérica entre Neolítico e Paleolítico facendo referencia 
ao sistema de produción de alimentos, a tecnoloxía, o tipo de hábitat, a 
sociedade e as expresións culturais. 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable  
(2,1-2,4) 

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica 
cunha certa profundidade polo menos unha delas 
Redacción: correcta 

Sobresaliente 
(2,7-3) 

Resposta con precisións e aclaracións: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda 
nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada 

 

Pregunta a desenvolver:  A nova monarquía dos Reis Católicos (ata 3 puntos) 

Suspenso 
(0-0,6) 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta. 

Suspenso 
(0,9-1,2) 

Coñecementos:  
-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta (0,9) 



 
-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos (1,2) 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(1,5-1,8) 

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións: 
-A unión dinástica das Coroas de Castela e Aragón a través do 
matrimonio de Sabela de Castela e Fernando de Aragón. 
-A reorganización político-administrativa a través de novas institucións  
-A política de sometemento da nobreza 
-A utilización de institucións relixiosas como a Inquisición con fins 
políticos 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(2,1-2,4) 

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica 
cunha certa profundidade polo menos unha delas 
Redacción: correcta 

Sobresaliente 
(2,7-3) 

Resposta con precisións e aclaracións: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda 
nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada 

 

Pregunta a desenvolver: Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos                          
(ata 3 puntos) 

Suspenso  
(0-0,6) 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta. 

Suspenso  
(0,9-1,2) 

Coñecementos:  
-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta (0,9) 
-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos (1,2) 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado  
(1,5-1,8) 

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións: 
-Conxunto de decretos que suprimiron o réxime foral da Coroa de 
Aragón, as súas institucións e leis propias 
-Foi unha reforma auspiciada polo monarca Filipe V 
-O seu obxectivo era lograr maior grado de centralización territorial, 
seguindo o modelo francés 
-Xustificouse polo apoio prestado polos aragoneses a Carlos de Austria 
durante a Guerra de Sucesión 
-Aplicouse en paralelo ao dominio efectivo dos diferentes reinos da 
Coroa 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable  
(2,1-2,4) 

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica 



 
cunha certa profundidade polo menos unha delas 
Redacción: correcta 

Sobresaliente 
(2,7-3) 

Resposta con precisións e aclaracións: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda 
nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada 

 

 

Composición histórica:  A Restauración de Fernando VII e o absolutismo                                 
(ata 5 puntos) 

Muy 
deficiente 
(0-1) 

Resposta en branco (0) 
A resposta é unha paráfrase dos documentos (1) 

Deficiente 
(1,5-2) 

Contidos: 
Xeralidades sobre a época (1,5) 
Uso dos documentos: a resposta prescinde dos documentos,  esponxe 
como a resposta a unha pregunta teórica (2) 
Redacción:  texto no que abundan as imprecisións, palabras inventadas, 
frases incoherentes ou mal articuladas 

Aprobado 
(2,5-3) 

Contidos:  
-Referencia básica ás etapas políticas do reinado de Fernando VII e a 
algunhas das súas características: 
-O Sexenio Absolutista: o regreso de Fernando VII despois da vitoria 
fronte a Francia e o restablecemento do absolutismo abolindo a obra das 
Cortes de Cádiz. 
-O Trienio Liberal: o triunfo dun pronunciamento liberal en 1820 e o 
establecemento dun goberno desta ideoloxía durante tres anos 
-A Década ominosa: o restablecemento do absolutismo logo da 
intervención dos Cen Mil Fillos de San Luís. 
Uso dos documentos: os documentos cítanse na redacción 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(3,5-4) 

Contidos (ademais do esixido para o aprobado afondar no comentario 
nalgunha das seguintes cuestión): 
-Explicar os factores que favoreceron o restablecemento do absolutismo 
por parte de Fernando VII ao seu regreso a España 
-Comentar o recurso ao pronunciamento por parte dos liberais para 
forzar o rei a cambiar de sistema político.  
-Explicar os factores que permitiron a volta do absolutismo en 1823 
(intervención da Santa Alianza ) 
Uso dos documentos (ademais do esixido para o aprobado) a resposta 
analiza a oposición dos deputados absolutistas das Cortes de Cádiz ás 
reformas liberais (doc.1), o xuramento da constitución de 1812 por parte 



 
do rei logo do triunfo do pronunciamento liberal de 1820 (doc.2), a 
intervención da Santa Alianza para restablecer o absolutismo (doc.3). 
Redacción: correcta e texto coherente  

Sobresaliente 
(4,5-5) 

Contidos (ademais do esixido para o notable no comentario recóllese 
unha ou varias das seguintes cuestión): 
-Facer referencia ao Decreto de derogación da Constitución de Cádiz 
-Mencionar outros pronunciamentos fallidos anteriores ao de Riego. 
-Incidir no contexto internacional favorable ao absolutismo a raíz do 
Congreso de Viena 
-Abordar a problemática sucesoria: as súas causas e consecuencias  
Uso dos documentos (ademais do esixido para o notable):  
-A resposta afonda na crítica ao liberalismo e a defensa do absolutismo 
que se recolle no doc.1 
-A resposta comenta a falsidade dos argumentos dados polo rei para 
xurar a constitución (doc.2) 
-A resposta ten en conta que o autor da proclama do doc.3 está 
vinculado familiarmente cos Borbóns españois 
Redacción: correcta e precisa, facendo uso do vocabulario específico. 
O texto está ben articulado e argumentado 

 
 

OPCIÓN B 

 

Definición do termo Castro  (ata 0,5 puntos) 

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do termo 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

Coñecementos: resposta básica  
-Poboado ou asentamento fortificado prerromano que dá nome á cultura 
castrexa. 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(0,35-0,4) 

Coñecementos: resposta con al menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-Neles predominan as vivendas de planta circular. 
-A cultura castrexa localízase no noroeste peninsular. 
Redacción: correcta. 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

Coñecementos: resposta con al menos unha destas precisións a maiores 
(ademais do esixido para o notable): 
-Atópanse en lugares estratéxicos (cumios de outeiros, penínsulas 
costeiras, abas nas montañas do interior), para facilitar a súa defensa e o 



 
control visual do territorio 
-A cultura castrexa é o resultado da mestura dos pobos indoeuropeos 
(denominados popularmente célticos) que chegaron á península a 
comezos do primeiro milenio a.C. 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non sobrepasa a extensión 
recomendada 

 

Definición do termo Converso  (ata 0,5) 

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

Coñecementos: resposta básica  
-Persoa que acepta unha crenza relixiosa diferente (especialmente o 
cristianismo) á que profesaba anteriormente  
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(0,35-0,4) 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-Moitas das conversións ao cristianismo non foron por convicción senón 
para evitar persecucións. 
-Moitos conversos seguiron practicando os seus cultos en segredo 
-O incremento do número de conversos aumentou o odio popular contra 
eles.  
Redacción: correcta. 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a 
maiores (ademais do esixido para o notable) 
-Aplícase esencialmente aos musulmáns e xudeus que se converteron ao 
cristianismo nos séculos XVI e XVII. 
-Moitos destes novos cristiáns foron vítima do tribunal da Inquisición. 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non sobrepasa a extensión 
recomendada 

 

Definición do termo Antigo Réxime (ata 0,5 puntos)  

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do termo 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado Coñecementos: resposta básica  



 
(0,25-0,3) -Sistema político e socioeconómico propio dos séculos XVI ao XVIII 

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(0,35-0,4) 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-Denominación utilizada polos historiadores para referirse á época 
moderna 
-Basábase nunha economía de base agraria  
-Caracterizábase por unha sociedade de carácter estamental 
Redacción: correcta. 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a 
maiores (ademais do esixido para o notable) 
-A monarquía absoluta era a forma predominante de goberno 
-A denominación foi utilizada polos revolucionarios franceses para 
referirse á monarquía de Luís XVI 
-Foi o modelo político e socioeconómico que entrou en crise coa 
Revolución Francesa 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non sobrepasa a extensión 
recomendada 

 

Definición do termo Estatuto Real  (ata 0,5 puntos) 

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

Coñecementos: resposta básica  
-Carta outorgada por María Cristina de Borbón 
-Datada na terceira década do século XIX, durante a rexencia provocada 
pola minoría de idade de Sabela II 
-Tratábase, en realidade, dunha convocatoria a Cortes 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(0,35-0,4) 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-Datada na época da rexencia (1833-1840) 
-Impuxo un réxime no que o rei mantiña importantes cotas de poder 
-Foi redactado a instancias de Martínez de la Rosa, liberal de signo moi 
moderado 
Redacción: correcta. 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a 
maiores (ademais do esixido para o notable) 
-Promulgouse en 1834 e estivo en vigor ata 1836 
-O seu carácter conservador provocou o rexeitamento da maior parte dos 



 
liberais 
-Non satisfizo os absolutistas, que seguiron apoiando o carlismo 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non sobrepasa a extensión 
recomendada 

 

Definición do termo Sanjurjada (ata 0,5 puntos)  

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do termo 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

Coñecementos: resposta básica  
-Golpe de estado contra o primeiro goberno da II República dirixido 
polo militar José Sanjurjo 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(0,35-0,4) 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-Os motivos do golpe foron a “depuración” militar e a deriva 
autonomista do goberno republicano-socialista 
-O golpe fracasou (pola pouca preparación e pola efectividade dos 
servizos de información do exército republicano) 
Redacción: correcta. 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a 
maiores (ademais do esixido para o notable) 
-Tivo lugar en Sevilla en agosto de 1932 
-Sanjurjo foi condenado a pena de norte e posteriormente amnistiado 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non sobrepasa a extensión 
recomendada 

 

Definición do termo Nacional-catolicismo  (ata 0,5 puntos)  

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do termo 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Coñecementos: resposta confusa ou  incompleta 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

Coñecementos: resposta básica  
-Termo que o franquismo empregou para defender a total identificación 
Igrexa-Estado. 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 



 
Notable 
(0,35-0,4) 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións 
adicionais (ademais do esixido para o aprobado) 
-Significa que o franquismo defendeu a confesionalidade católica do 
Estado e a Igrexa lexitimaba a sublevación e o réxime franquista. 
-A vida política, social e cultural estaba sometida ás directrices da 
Igrexa católica. 
-As normas de conduta da Igrexa católica impuxéronse á sociedade. 
Redacción: correcta. 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a 
maiores (ademais do esixido para o notable) 
-Os símbolos da Igrexa católica fixéronse omnipresentes no réxime 
franquista. 
-A Igrexa controla a educación e crea organizacións laicas vinculadas a 
ela para inculcar á sociedade un catolicismo moi conservador. 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non sobrepasa a extensión 
recomendada 

 

 

Pregunta a desenvolver:  Conquista e romanización (ata 3 puntos) 

Suspenso 
(0-0,6) 

Resposta en branco o sen relación coa materia da pregunta 

Suspenso 
(0,9-1,2) 

Coñecementos:  
-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta (0,9) 
-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos (1,2) 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(1,5-1,8) 

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións: 
-O interese romano pola Península Ibérica no contexto do enfrontamento 
cos cartaxineses no Mediterráneo. 
-As diferentes etapas da conquista. 
-O desenvolvemento do proceso de romanización en paralelo á 
conquista. 
-Os principais elementos de romanización (organización político-
administrativa do territorio, lingua, cultura e obras públicas) 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(2,1-2,4) 

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica 
cunha certa profundidade polo menos unha delas 
Redacción: correcta 

Sobresaliente 
(2,7-3) 

Resposta con precisións e aclaracións: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda 
nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas 



 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada 

 

Pregunta a desenvolver: As crises baixomedievais  (ata 3 puntos)  

Suspenso 
(0-0,6) 

Resposta en branco o sen relación coa materia da pregunta 

Suspenso 
(0,9-1,2) 

Coñecementos:  
-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta (0,9) 
-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos (1,2) 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado 
(1,5-1,8) 

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións: 
-Contextualización da Baixa Idade Media nos séculos XIV e XV. 
-Os factores explicativos da crise demográfica: conxunción de malas 
colleitas e chegada da peste negra. 
-A relación entre diminución da poboación, descenso da produción e 
incremento dos prezos. 
-A reacción dos grupos nobiliarios ante a nova situación: malos usos e 
abusos. 
-As revoltas irmandiñas como exemplo de levantamento antiseñorial. 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(2,1-2,4) 

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica 
cunha certa profundidade polo menos unha delas 
Redacción: correcta 

Sobresaliente 
(2,7-3) 

Resposta con precisións e aclaracións: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda 
nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada 

 

Pregunta a desenvolver: As ideas fundamentais do pensamento ilustrado                          
(ata 3 puntos) 

Suspenso  
(0-0,6) 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta. 

Suspenso  
(0,9-1,2) 

Coñecementos:  
-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta (0,9) 
-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos (1,2) 
Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes o mal articuladas 

Aprobado  
(1,5-1,8) 

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións: 
-A preeminencia outorgada polos ilustrados  á razón fronte a tradición e 



 
as ideas preconcibidas 
-O desenvolvemento dun novo ideal humano, baseado na busca da 
felicidade 
-A importancia outorgada á educación como mecanismo para acadar os 
obxectivos de progreso 
-A oposición á Igrexa e os seus privilexios 
-A crítica ao absolutismo monárquico 
-A crítica dos privilexios sociais, sen cuestionar a orde social 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable  
(2,1-2,4) 

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica 
cunha certa profundidade polo menos unha delas 
Redacción: correcta 

Sobresaliente 
(2,7-3) 

Resposta con precisións e aclaracións: 
-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda 
nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas 
Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 
Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada 

 

Composición histórica: As grandes reformas da II República (ata 5 puntos) 

Muy 
deficiente 
(0-1) 

Resposta en branco (0) 
A resposta é unha paráfrase dos documentos (1) 

Deficiente 
(1,5-2) 

Contidos: 
Xeralidades sobre a época (1,5) 
Uso dos documentos: a resposta prescinde dos documentos, esponxe 
como a resposta a unha pregunta teórica (2) 
Redacción:  texto no que abundan as imprecisións, palabras inventadas, 
frases incoherentes ou mal articuladas 

Aprobado 
(2,5-3) 

Contidos:  
-Contextualización política e cronolóxica básica das reformas.. 
-Referencia xenérica ás motivacións do programa reformista  
-Reformas levadas a cabo, indicadas brevemente: a cuestión relixiosa, 
reforma agraria, militar, educativa... 
-Referencia xenérica aos resultados obtidos (efectos limitados e 
oposición xerada polo programa reformista). 
Uso dos documentos: os documentos cítanse na redacción 
Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado 
simple 

Notable 
(3,5-4) 

Contidos (ademais do esixido para o aprobado, afondar no comentario 
nalgunha destas cuestión): 
-Na reforma agraria recollida nos documentos. 
-Noutras medidas concretas levadas a cabo en relación con algunas das 
outras reformas reflectidas nos textos propostos: reforma da Igrexa, do 



 
exército e/ou da educación. 
Uso dos documentos (ademais do esixido para o aprobado):  
 -A resposta analiza parte do contido dos documentos: o papel de Azaña 
no programa reformista (doc.1), os beneficios sociais da reforma agraria 
(doc.2), a preocupación por elevar o nivel educativo da poboación 
española (doc.3) 
Redacción: correcta e texto coherente 

Sobresaliente 
(4,5-5) 

Contidos (ademais do esixido para o notable, no comentario recóllese 
unha ou varias das seguintes cuestión:) 
-Referir a evolución das reformas ao longo da República. 
-Facer fincapé nos apoios e rexeitamentos que tiveron estas reformas, as 
cales contribuíron a crear esas “dúas Españas” que acabarían 
enfrontándose na Guerra Civil. 
-Falar da “mala xestión” da reforma agraria (protestas, levantamentos...) 
por parte do Goberno Azaña que acabaría por custarlle o posto nas 
eleccións de 1933. 
-Facer referencia a outras reformas da República non recollidas nos 
documentos: reforma territorial e reforma laboral. 
Uso dos documentos (ademais do esixido para o notable):  
-Doc.1: Salientar o interese reformista do Comité Revolucionario citado 
no documento e/ou ter en conta a autoría do texto ao relacionar a 
Santiago Carrillo co Partido Comunista, afín á obra republicana 
-Doc.2: A resposta ten en conta a orixe do texto: un informe previo á 
redacción da Lei de Bases da Reforma Agraria feito por un dos seus 
principais defensores, polo que ofrece unha visión excesivamente 
favorable da mesma, en contraste coa realidade. 
-Doc.3: Subliñar que a reforma educativa se puxo en marcha durante o 
goberno provisional, demostrando que era un asunto prioritario para os 
dirixentes políticos republicanos. 
Redacción: correcta e precisa, facendo uso do vocabulario específico. 
O texto está ben articulado e argumentado 

 


