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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:  

- el desastre d’Annual, identificant-lo com una gran derrota espanyola a Àfrica i situant-lo 
cronològicament de forma aproximada. 

- la importància del desembarcament d’Alhucemas per acabar el conflicte nord-africà. 
- A més dels criteris generals, 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 conferència d’Algesires de 1906, l’expedient Picasso o el fet 
que el desembarcament a Alhucemas fou durant el govern del general Miguel Primo de 
Rivera.   

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

- Cambó com a representant del catalanisme polític de l’època de la Restauració. 
- El catalanisme polític com una de les forces presents al panorama polític espanyol de 

principi del segle XX.  
- Catalunya com una de les zones més riques d’Espanya, gràcies en bona part a la política 

proteccionista de l’Estat des del punt de vista aranzelari. 

Per tal d’obtenir més de la meitat de la puntuació, a més del compliment dels criteris generals, 
s’ha de fer esment a aspectes com: 

- l’existència i el paper de la Lliga Regionalista. 
- la Mancomunitat Catalana.  
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2.a) Perquè 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 de defensa dels furs de la corona d’Aragó per part de les corts 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.  

 

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

- la creació de la Inquisició com a instrument per vetllar per l’ortodòxia catòlica 
- l’expulsió dels jueus 
- l’expulsió dels musulmans, lligant-la a la conquesta de Granada i presentant-la com 

una actuació clarament distinta de l’expulsió dels jueus.  

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

- el fet que la Inquisició actuava exclusivament sobre cristians 
- la data d’expulsió dels musulmans, 1502 
- la personalitat i les actuacions de Cisneros.  

 

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

- llibertats formals recollides a la Constitució i amplis poders de la Corona 
- sistema bipartidista 
- vot primer censatari i després universal masculí 
- la compravenda de vots 
- el tornisme pactat. 

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.  
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Opció B 

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

- la importància dels furs en l’ideari carlista, la qual cosa explica la seva presència a 
Navarra, els territoris bascs i, en menor mesura, a Catalunya i en algunes zones de 
l’antic Regne de València 

- l’anomenat conveni de Bergara o «Abrazo de Vergara» com a final de la primera 
guerra Carlina i les concessions que es feren (forals, integració dels oficials carlins a 
l’exèrcit regular espanyol) 

- el fet que els protagonistes de l’Abrazo de Vergara foren Espartero i Maroto 
- la importància de Morella com a capital carlina, vinculant-la a la guerra al territori 

de l’antic Regne de València.  

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 el 
general Cabrera o les causes dels inicis de les guerres carlines (llei sàlica i la seva derogació, 
paper dels liberals).  

 

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

- la primera guerra Carlina i la regència d’Isabel II 
- la pertinença del text al corrent del liberalisme moderat 
- de forma explícita o implícita, el vot censatari.  

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’escassa vigència de l’Estatut Reial.  

 

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

- els anomenats decrets de lliure comerç 
- l’experiència colonitzadora a Andalusia  
- l’intent de crear un mercat únic per als cereals, i el motí de Squillace. 

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: -les 
primeres formulacions a favor de la desvinculació de la terra; -les societats econòmiques 
d’amics del país; -la creació del Banc de Sant Carles.  
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2.b) Perquè aquesta pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada, l’alumne 
ha de fer referència almenys als aspectes següents:  

- l’intent d’estendre la càrrega fiscal als territoris de la corona d’Aragó 
- el paper dels furs als territoris de la corona d’Aragó 
- el context de la guerra dels Trenta Anys 
- l’aixecament de Catalunya, explicitant el Corpus de Sang i/o l’aixecament de 

Portugal. 

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 el 
Gran Memorial del Comte Duc, el fet que fins aleshores Castella duia tot el pes econòmic de 
l’Imperi, la persona de Richelieu, Pau Claris o la Generalitat de Catalunya.  

 

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

- la CEDA i Lerroux 
- la revolta d’Astúries i la seva pacificació 
- la proclamació de l’Estat Català.  

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 
polèmica del vot femení abans de les eleccions de febrer de 1933, la formació del Front Popular, 
el cas de l’Estraperlo. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


