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Criteris específics de correcció 
 

Opció A 
 

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

- el tractat dels Pirineus com a tractat que dóna lloc a la realitat reflectida al mapa.  
- la cessió del Rosselló i la Cerdanya del Nord a França.  
- l’any 1659 com a any de la firma del tractat que posa fi a la guerra entre Espanya i 

França.  
- el matrimoni entre el futur Lluís XIV i la infanta Maria Teresa.  
- en algun lloc de la resposta s’ha de fer esment a Felip IV.  

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

- la transcendència posterior del matrimoni esmentat. 
S’avaluarà positivament, tot i que no és indispensable, que es presenti la guerra franco-
espanyola com a prolongació de la guerra dels Trenta Anys.  
 

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

- l’etapa absolutista fins a 1820 
- el Trienni Liberal i el paper de Riego i els Cent Mil Fills de Sant Lluís 
- la dècada 1823-1833 i el problema successori. 

Per obtenir més de la meitat de la puntuació atorgada, cal que es compleixin els criteris 
generals de correcció i, a més:  

- Fer referència al Manifest dels Perses 
- Anomenar un mínim de tres dels aspectes fonamentals de la Constitució de 1812 
- Presentar el problema successori com el preàmbul de les guerres carlistes.  
 

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

- paper de Cánovas en la redacció de la Constitució 
- amplis poders per a la Corona, estructura bicameral, vot censatari 
- el caciquisme  
- 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:  

- el sufragi universal masculí des de 1890 
- l’existència de partits i tendències polítiques fora del sistema  
- el regeneracionisme com a moviment crític amb el sistema  
- el pacte d’El Pardo. 
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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 als aspectes següents:  

- eleccions de 1933 i resultats 
- Lerroux 
- Revolució d’Astúries 
- declaració de l’Estat Català a càrrec de Companys 
- convocatòria d’eleccions pel febrer de 1936.  

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:  

- CEDA i Gil Robles 
- Estraperlo.  

 

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

- Falange i carlistes 
- Decret d’unificació 
- Proclamació del general Franco com a cap de l’Estat 
- Anarquistes i comunistes a la zona republicana i els enfrontaments entre ells. 

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: 

- Actuació d’Azaña com a cap d’Estat 
- Diferents sectors existents al PSOE 
- Enfrontaments armats comunistes-anarquistes a Barcelona.  
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Opció B 
 

1) Perquè la pregunta sigui puntuada amb la meitat de la puntuació, cal que es faci referència a: 

- Aixecament a África i inici de la guerra el 18 de juliol. 
- Clima de violència política als mesos abans de la data del text.  
- Existència d’un govern del Front Popular.  
- Creació d’un Estat autoritari de partit únic després de la guerra.  

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: 

- Calvo Sotelo 
- Autarquia i intervencionisme econòmic per part del règim del general Franco els anys 

immediatament posteriors a la guerra. 
 

2.1) Perquè la pregunta sigui puntuada amb la meitat de la puntuació, cal que es faci referència 
a: 
- Universitas Christiana o intent d’aconseguir revitalitzar la figura de l’emperador a Europa per 
damunt de la resta de reis 

- Enfrontament amb França 
- Caràcter electiu de la figura de l’emperador 
- Escassa centralització a Alemanya i intents de canviar aquesta situació per part de 

Carles d’Àustria. 
- Suport dels nobles a Luter per raons polítiques. 
- Fracàs del projecte imperial a Europa i a Alemanya. 

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: 

- Dietes 
- Pau d’Augsburg 
- Cost econòmic per a Castella de la política de Carles I.  

 

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

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

 

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 
- el motí de Squilacce. 

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

- Guerra de la independència del francès 
- Situació de la ciutat de Cadis 
- Sobirania nacional, divisió de poders, sufragi universal masculí indirecte 
- Riego, Trienni Liberal 
- Abolició del senyoriu. 

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:  

- els Cent Mil fills de Sant Lluís  
- el Manifest dels Perses. 

 

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

- Guerres a Cuba, Puerto Rico, les Filipines 
- Interès nord-americà a Cuba i les Antilles 
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- Pau de París 
- Generació del 98. 

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:  

- Weyler 
- el Maine 
- Regeneracionisme. 

 


