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1a. Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada 

l’alumne ha de fer menció almenys de: 

 carolingis i visigots com a mínim  

 la seva simplicitat política, comparats amb Roma, ruralització de la societat i 

economia autàrquica amb gran minva dels intercanvis comercials 

 l’adopció de la cultura romana. 

Perquè la pregunta sigui avaluada amb més de la meitat de la puntuació atorgada 

s’aplicaran els criteris generals d’avaluació (vegeu la web). Es valorarà de forma molt 

positiva que l’alumne faci esment a altres aspectes com ara la monarquia electiva, 

l’absència de Dret escrit en un principi, i de literatura, o l’arrianisme. 

 

2a. Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada 

l’alumne ha de fer menció almenys de: 

- la Pesta Negra de 1348 i la mortalitat europea que provocà 

- de forma indirecta o directa, la davallada del consum provocada per la pesta i 

la caiguda del comerç 

- de forma indirecta o directa, la inestabilitat política provocada per la crisi i la 

falta d’ingressos de les monarquies; es valorarà de forma especialment 

positiva que es faci referència a algun conflicte concret com la Guerra dels 

Cent Anys o la guerra civil castellana del segle XIV 

 

 Perquè la pregunta sigui valorada amb més de mitja puntuació es valorarà que es 

faci referència a aspectes com la crisi de les hisendes senyorials, la davallada de preus o 

els intents dels nobles per explotar més els camperols que sobrevisqueren a la crisi, i els 

conflictes que això provocà com ara el conflicte de remença a la Catalunya Vella. A 

més, es tindran en compte els criteris generals d’avaluació (vegeu la web). 

 

3a. Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada 

l’alumne ha de fer menció almenys de: 

-  de forma indirecta o directa, la corrupció de l’Església romana a principi del 

segle XVI i concretament el problema de les butlles d’indulgència.  

-  almenys quatre dels següents principis de l’Església reformada: la salvació 

sols per la fe, la lliure i personal interpretació de la Bíblia, la no acceptació del 

Papa, l’existència sols de dos sagraments (baptisme i eucaristia), la no 

acceptació de les butlles d’indulgència ni de la intercessió dels sants, 

l’absència del celibat per als pastors protestants, la no acceptació de la tradició 

com a font per organitzar la comunitat de creients.  

-  de forma directa o indirecta, com la Reforma té com a conseqüència la divisió 

religiosa d’Europa i especialment d’Alemanya amb les guerres de religió. 



 

 

 

Perquè la pregunta sigui valorada amb més de mitja puntuació es valorarà que es 

faci referència a aspectes com ara el suport dels nobles alemanys a la Reforma luterana 

per apropiar-se dels béns i rendes de l’Església catòlica a Alemanya. També es valorarà 

de forma especialment positiva que l’alumne vinculi el fenomen de la Reforma luterana 

amb el debat alemany del moment entre els partidaris d’un major poder de l’emperador i 

els partidaris de la pràctica sobirania de cada príncep al seu Estat.  

  

  4a. Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació 

atorgada l’alumne ha de fer menció almenys de:  

- l’absolutisme com un sistema polític propi del segle XVII europeu i 

singularment de França.  

- de forma indirecta o directa l’alumne haurà de reflectir que el sistema es 

basa en la identificació entre corona i sobirania, de manera que les corts on estaven 

representats els estaments o no es convoquen o passen a tenir un paper simbòlic, com 

passa per exemple en el cas espanyol des de l’entronització dels Borbó.  

 - de forma indirecta o directa l’alumne haurà de reflectir que el sistema 

absolutista funciona a partir de les decisions del rei i dels seus ministres.  

 

 Perquè la pregunta sigui valorada amb més de mitja puntuació es tindran en 

consideració els criteris generals d’avaluació (vegeu la web).  

 

 5a. Perquè la pregunta sigui avaluada amb la meitat de la puntuació atorgada 

l’alumne ha de fer menció almenys de:  

- l’inici del crac als EUA 

- l’origen a la borsa de la crisi 

- el tancament d’empreses i l’atur  

- de forma implícita o explícita, la relació de la crisi econòmica amb el 

reforçament dels totalitarismes i l’aparició del nazisme.  

 

Perquè la pregunta sigui avaluada amb més de la meitat de la puntuació atorgada 

s’aplicaran els criteris generals d’avaluació (vegeu la web). Es valorarà molt 

positivament que l’alumne faci esment a aspectes com ara el New Deal i a Roosevelt  
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Triau tres preguntes de les següents. Cada una de les contestades val com a 

màxim 3,33 punts:  

1a. Principals pobles i regnes germànics i característiques generals d’aquests 

regnes (econòmiques, polítiques, culturals i religioses). 

2a. La crisi de la baixa edat mitjana i les seves conseqüències.  

3a. La reforma luterana: causes, principis luterans i conseqüències.  

4a. L’absolutisme com a sistema polític (cronologia, bases teòriques i 

funcionament). Analitzau-ne un exemple.  

5a. El crac de 1929 i les seves conseqüències.   

 


