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Criteris generals d'avaluació  

Els criteris generals de correcció seran: 

- Capacitat de concreció en el tema. 
- Analitzar les causes de la qüestió concreta de què es tracti, com també les conseqüències 

a curt i llarg termini. 
- Contextualització correcta de la qüestió de què es tracti: indicació de la cronologia, el lloc 

concret al qual es refereix la qüestió, els personatges més transcendents i aspectes que 
tinguin una clara relació amb la pregunta o el text. 

- Capacitat analítica i no merament descriptiva. Així, per exemple, en les preguntes de 
qüestions polítiques es valorarà de forma especialment positiva la capacitat d’indicar els 
trets fonamentals de cada programa polític, Constitució, etc. (divisió de poders, 
programa econòmic...). 

- Ús de vocabulari específic correcte i rigorós, com també definició clara dels conceptes 
que empri l’alumne. 

- Si escau, es valorarà de forma especialment positiva les referències a la història de les 
Illes Balears, com també la capacitat de relacionar la situació espanyola en un tema i/o 
fenomen amb la situació europea. 

- Claredat expositiva i absència de contradiccions. 
- La presentació i l'ortografia es tindran en consideració. En els casos més greus podran 

suposar una penalització fins al 10 per cent de la nota final de la prova. 

 

Criteris específics per a aquest model d’examen  

Opció A 

1.a) Perquè la primera pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada, 
l’alumne ha de fer referència almenys a: 

- l’herència rebuda, vinculant-la als padrins i padrines 
- la batalla de Pavia de 1525 i la rivalitat general amb França 
- Alger i Tunísia. 

Es valorarà molt positivament, perquè la pregunta sigui puntuada amb més de la meitat de la 
puntuació atorgada, que l’alumne faci referència explícita a aspectes com la cronologia de 
l’expedició a Alger (1541) i a Tunísia (1535) i la diferent sort en un lloc i altre.  

 

1.b) Perquè la primera pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada, a més 
dels criteris generals, l’alumne ha de fer referència almenys a la importància de l’or vingut 
d’Amèrica per a l’economia europea i com acabava fora d’Espanya per l’endeutament de la 
monarquia. Es valorarà molt positivament, perquè la pregunta sigui puntuada amb més de la 
meitat de la puntuació atorgada, que l’alumne faci referència explícita a aspectes com l’elevat 
cost econòmic del manteniment de l’Imperi a Europa, el contraban i el corsarisme contra els 
vaixells que portaven l’or d’Amèrica.  
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2.a) Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació, l’alumne ha de fer 
referència a:  

- les desamortitzacions com un element de la política liberal de Mendizábal, i situar la 
seva desamortització en l’època de la minoria d’edat d’Isabel II  

- la necessitat de diners que tenia l’Estat  
- la finalitat que la terra passàs a nous propietaris, perquè aquests hi invertissin i 

n’augmentassin la producció  
- el caràcter eclesiàstic de la propietat de bona part de les terres incautades durant la 

desamortització de Mendizábal  
- els escassos resultats obtinguts, en el sentit que bona part dels nous propietaris 

actuaren com els antics, i no innovaren a les explotacions  
- la desamortització de Madoz, situant-la al voltant de 1855, l’objectiu de la qual era el 

finançament de la xarxa de ferrocarrils. 

Per ser puntuada amb més de la meitat de la puntuació atorgada, la resposta, a més dels criteris 
generals, ha de fer menció a aspectes com:  

- la conjuntura de la primera guerra Carlina i la necessitat de diners que tenia el govern de 
la Regència 

- les mesures contra la vinculació senyorial com a complement de les mesures 
desamortitzadores (aquesta referència no és indispensable, però es valorarà 
positivament que es faci) 

- el fet que la desamortització de Madoz afectà sobretot terres de béns propis i comunals. 

 

2.b) Perquè la pregunta sigui puntuada amb la meitat de la puntuació atorgada, cal que es faci 
referència a:  

- de forma explícita o implícita, els interessos nord-americans per dominar Cuba i en 
general el Carib, la pau de París i la independència cubana  

- la guerra contra els insurgents de Cuba, que es convertí en la guerra entre Espanya i els 
Estats Units  

- conseqüències culturals, la Generació del 98  
- implícitament o explícitament s’ha de presentar la crisi del 98 com el primer gran 

símptoma de la inoperativitat del sistema de la Restauració.  

Es puntuarà amb més de la meitat de la puntuació atorgada a partir dels criteris generals 
d’avaluació. Es valorarà molt positivament, perquè la pregunta sigui puntuada amb més de la 
meitat de la puntuació atorgada, que l’alumne faci referència explícita a aspectes com ara la 
negativa espanyola a dotar Cuba d’un règim autonòmic, la política aranzelària aplicada per 
Espanya a Cuba, el paper de Weyler, el regeneracionisme.  

3.a) Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació, l’alumne ha de fer 
referència a:  

- Maura com a líder del partit conservador 
- la problemàtica de la Setmana Tràgica  
- Canalejas com a líder del partit liberal, i el seu assassinat. 

 

Es valorarà molt positivament, perquè la pregunta sigui puntuada amb més de la meitat de la 
puntuació atorgada, a més dels criteris generals, que l’alumne faci referència explícita a 
aspectes com ara el lema de «la revolución desde arriba» de Maura, o la «ley del Candado» de 
Canalejas i la vigència del caciquisme, malgrat els intents de reforma d’un i altre.  
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3.b) Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació, l’alumne ha de fer 
referència a:  

- l’autarquia en l’ambient de la Segona Guerra Mundial, les cartilles de racionament i 
l’estraperlo 

- la millora des dels anys cinquanta, el pacte amb els americans de 1953, sobretot el pla 
d’estabilització 

- el desenvolupisme dels anys seixanta: plans de desenvolupament, paper del turisme i 
remeses de divises enviades pels emigrants 

- impacte de la crisi del petroli de 1973. 

Es valorarà molt positivament, perquè la pregunta sigui puntuada amb més de la meitat de la 
puntuació atorgada, a més dels criteris generals, que l’alumne faci referència explícita a 
aspectes com ara el foment de la indústria dels anys cinquanta, els moviments migratoris a 
l’exterior i entre les regions espanyoles i lligar la crisi del 73 amb el final polític del règim.  
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Opció B 

1.a) Per avaluar aquesta pregunta s’ha de fer esment almenys a: 

- la batalla de Las Navas de Tolosa com a batalla que obrí Andalusia a l’expansió 
castellana  

- la participació de Castella, Aragó i Navarra  
- Jaume I, analitzant alguns aspectes de la conquesta de Mallorca, d’Eivissa o de València 

Per obtenir més de la meitat de la puntuació es tindran en compte els criteris generals de 
correcció i:  

- la consideració que la batalla suposà el fi del domini almohade.  
 

1.b) Per tal que aquesta pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada, 
l’alumne ha de fer referència almenys a: 

- el paper dels greuges a les corts de la corona d’Aragó i la no existència d’una figura 
similar a les de la corona de Castella 

- el fet que a la corona d’Aragó les corts eren per cada un dels territoris peninsulars, i a 
Castella, úniques 

- el fet que les corts defensaven els furs de la corona d’Aragó i la capacitat legislativa que 
podia tenir el rei a la corona de Castella, sense comptar amb les corts.  

Per tal de puntuar amb més de la meitat de la pregunta, a més dels criteris generals de 
correcció, es valorarà positivament:  

- que l’alumne –de forma directa o indirecta– indiqui la tendència autoritària del rei a 
Castella precisament per l’escassa fiscalització de què era objecte per part de les corts 

- que faci referència a les Alteracions d’Aragó de 1591 o a la guerra dels Segadors.  
 

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

- Igualtat legal 
- Divisió de poders 
- Drets individuals 
- Vot universal masculí indirecte 
- Abolició de l’Antic Règim: senyorius. 

Per obtenir més de la meitat de la puntuació atorgada, a més dels criteris generals, es valorarà 
molt positivament que l’alumne faci referència explícita a aspectes com:  

- Caràcter oficial de la religió catòlica 
- Influència dels valors de la Revolució Francesa i que ens trobam davant la primera 

constitució liberal d’Espanya 
- Abolició de la Inquisició.  

 

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

- les llibertats formals recollides a la Constitució i els amplis poders de la Corona 
- el sistema bipartidista 
- el vot primer censatari i després universal masculí 
- la compravenda de vots 
- el tornisme pactat. 
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Es puntuarà amb més de la meitat de la puntuació atorgada a partir dels criteris generals 
d’avaluació. Es valorarà molt positivament, perquè la pregunta sigui puntuada amb més de la 
meitat de la puntuació atorgada, que l’alumne faci referència explícita a aspectes com ara 
l’allunyament de la Constitució de la realitat de les eleccions, l’existència de partits i tendències 
polítiques fora del sistema o el regeneracionisme com a moviment crític amb el sistema.  
 

3.a) Perquè aquesta pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada, l’alumne 
ha de fer referència almenys 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; -la creixent oposició a mesura que durava el govern del 
general Primo de Rivera. Es puntuarà amb més de la meitat de la puntuació atorgada a partir 
dels criteris generals d’avaluació. Es valorarà molt positivament, perquè la pregunta sigui 
puntuada amb més de la meitat de la puntuació atorgada, que l’alumne faci referència explícita 
a aspectes com ara l’existència d’un directori militar i un de civil i la seva cronologia, l’expedient 
Picasso, el clima de conflictivitat social anterior al cop d’Estat, o la col·laboració del PSOE amb 
el govern de Miguel Primo de Rivera. 
 

3.b) Perquè aquesta pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada, l’alumne 
ha de fer referència almenys als aspectes següents: 

- la mort del general Franco i la proclamació com a rei de Joan Carles de Borbó 
- Arias Navarro, cap de govern 
- crisi econòmica 
- nomenament d’Adolfo Suárez, Llei de reforma política i referèndum. 

Es puntuarà amb més de la meitat de la puntuació atorgada a partir dels criteris generals 
d’avaluació. Es valorarà molt positivament, perquè la pregunta sigui puntuada amb més de la 
meitat de la puntuació atorgada, que l’alumne faci referència explícita a aspectes com la 
conflictivitat laboral i la problemàtica del terrorisme, la legalització del PCE i els resultats de les 
eleccions de 1977. 


