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Criteris generals d'avaluació 
- Coneixement global de la matèria i capacitat de síntesi. 
- 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 i Constitució (divisió de poders, programa 
econòmic...). 

- En els comentaris de text, es recomana citar fragments concrets per 
il·lustrar les respostes de les preguntes plantejades. 

- Cal analitzar les causes i conseqüències de les qüestions tractades. 
- Capacitat de contextualització: indicació de la cronologia i de l’espai, 

personatges més transcendents i altres aspectes que tinguin relació 
amb la pregunta o el text. 

- Ús de vocabulari específic, correcte i rigorós, com també definició 
clara dels conceptes. 

- Claredat expositiva i absència de contradiccions. 
- Capacitat de concreció. 
- Es valorarà de forma especialment positiva la incorporació de 

referències a la història de les Illes Balears, com també la capacitat 
de relacionar el tema o fenomen tractat amb la situació europea. 

- La presentació i ortografia es tindran en consideració. En els casos 
més greus poden suposar una penalització de fins al 10 per cent de 
la nota final. 

 
Criteris específics per a aquest model d’examen: 
 
OPCIÓ A 
 
PART TEÒRICA 
1r. Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal: 

— Caracteritzar el segle XVII com una etapa de crisi de l’imperi dels 
Àustria marcada per la pèrdua progressiva de l’hegemonia política a 
Europa i la decadència econòmica. 

— Explicar la tendència dels monarques hispànics del segle XVII a 
renunciar a exercir les seves tasques de govern en benefici dels favorits 
o privats, indicant-ne algun exemple. 

— Definir correctament la guerra dels Trenta Anys com a conflicte religiós 
i pugna contra els dominis europeus dels Habsburg i descriure 
breument el conflicte, el seu desenllaç i els impactes en els territoris 
peninsulars de la monarquia hispànica (revoltes de Catalunya i 
Portugal). 

— Esmentar els elements principals de la crisi econòmica i social del segle 
XVII a la monarquia hispànica (crisi demogràfica i econòmica, problemes 
d’hisenda, consolidació d’un model nobiliari i rendista). 
  
Es recomana tenir en compte el singular esforç de síntesi que implica aquest 
tema, per la qual cosa es pot obtenir igualment la màxima puntuació si 
l’alumne s’ha centrat amb particular eficàcia en dues o tres de les grans 
qüestions plantejades. 
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2n. Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal: 
— Caracteritzar el regnat de Carles III com a exemple d’aplicació a 

Espanya de les formulacions del despotisme il·lustrat. 
— Assenyalar els problemes que va tenir Carles III per adoptar el seu pla 

d’actuacions, fent referència al motí de Squillace. 
— Indicar les grans línies reformistes del regnat en algunes de les 

matèries següents: abolició de privilegis de l’Antic Règim, promoció de 
l’educació, defensa del poder de l’Estat davant l’Església i mesures 
econòmiques. 

  
 3r. Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal: 

— Definir breument el Sexenni Democràtic o Revolucionari com a període 
històric comprès entre 1868 i 1874 en què es va intentar dur a terme 
un aprofundiment, en sentit democràtic, de la revolució liberal 
espanyola, al·ludint a les dificultats que n'impediren la consolidació. 

— Esmentar les causes de la revolució de 1868, explicar el seu triomf i 
al·ludir a l’actuació del govern provisional entre 1868 i 1870 (en 
particular, Constitució de 1869 i reformes econòmiques). 

— Definir la monarquia d’Amadeu de Savoia i explicar les raons del seu 
fracàs (inestabilitat per la manca de suport i múltiples oposicions). 

— Caracteritzar breument la Primera República i assenyalar les causes del 
seu fracàs, posant l’accent en les diferències internes del 
republicanisme sobre l’estructura de l’Estat i les múltiples oposicions. 

  
Es recomana tenir en compte el singular esforç de síntesi que implica aquest 
tema, per la qual cosa es pot obtenir igualment la màxima puntuació si 
l’alumne ha estat capaç de caracteritzar encertadament el conjunt del 
període, esmentar-ne les grans etapes i desenvolupar-ne dues de manera 
particularment eficaç. 
  
4t. Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal: 

— Definir breument la Segona República Espanyola, incidint en el seu 
caràcter democràtic i reformista i en algun dels principals problemes als 
quals hagué de fer front aquest règim. 

— Identificar l’etapa del Front Popular com un període de govern dels 
partits d’esquerres en què es reprengueren les reformes del primer 
bienni després del parèntesi del Bienni Conservador o Radicalcedista. 

— Esmentar la campanya electoral i els resultats de les eleccions de febrer 
de 1936, la formació del nou govern del Front Popular i les principals 
actuacions dutes a terme per aquest: amnistia, represa de reformes... 

— Al·ludir a les alteracions de l’ordre públic produïdes durant aquest 
període i a la preparació del cop d’estat contra el govern del Front 
Popular. 
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PART PRÀCTICA: 
Comentari 1: Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal: 

— Definir el sistema polític de la Restauració com a monarquia liberal i 
constitucional però no exactament democràtica. 

— Esmentar i explicar breument les principals pràctiques 
antidemocràtiques característiques de la Restauració i al·ludides al text: 
caciquisme, encasellat, tupinada, centralisme, etc. 

— Al·ludir a alguns dels altres elements clau del sistema polític, com ara 
l’estabilitat, el suport de l’exèrcit i l’Església catòlica o la Constitució de 
1876. 

  
Encara que no es demanen ni cal desenvolupar les diverses etapes de la 
Restauració Borbònica, es pot valorar igualment de manera positiva la 
pregunta si l’alumne ha fet una explicació cronològica del període apuntant 
d’una manera o d'una altra la majoria d’aquestes qüestions. 
  
Comentari 2: Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal:  

— Definir breument la Transició democràtica, per exemple assenyalant 
que implicà el pas des de la dictadura franquista a la monarquia 
constitucional i democràtica a través de la via de la reforma i 
esmentant algun dels principals problemes als quals va haver de fer 
front (crisi econòmica, colpisme, violència política). 

— Al·ludir al sistema d’elaboració de la Constitució de 1978 vinculant-lo a 
la política de consens establerta després de les eleccions de juny de 
1977. 

— Esmentar els trets essencials del contingut del text constitucional, i en 
particular la conformació d’un sistema polític i administratiu 
descentralitzat conegut com a Estat de les autonomies. 

  
Encara que no es demanen ni cal desenvolupar les diverses etapes de la 
Transició democràtica, es pot valorar igualment de manera positiva la 
pregunta si l’alumne ha fet una explicació cronològica del període apuntant 
d’una manera o d'una altra la majoria d’aquestes qüestions. 
  
OPCIÓ B 
 
PART TEÒRICA:   
 
1r. Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal: 

— Caracteritzar la monarquia hispànica dels Àustria o Habsburg com a 
Estat compost, integrat per diversos regnes i territoris amb les seves 
pròpies lleis i institucions.  

— Assenyalar que, tot i que el model polític era el de la monarquia 
autoritària, forjada amb els Reis Catòlics, hi havia diferències quant al 
poder de la corona entre Castella i Aragó. 

— Descriure breument les institucions de govern de la monarquia, en 
particular el rei, els consells especialitzats, i les Corts de cada territori. 
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2n. Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal: 
— Definir breument la guerra del Francès o guerra de la Independència 

com a període històric comprès entre 1808 i 1814, al·ludint a les seves 
dimensions de conflicte que enfrontà Espanya amb França, guerra civil i 
marc del primer intent de revolució liberal. 

— Explicar de manera sintètica els orígens, desenvolupament i desenllaç 
del conflicte bèl·lic.  

  
3r Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal: 

— Exposar, de manera sintètica, les diverses fases del regnat d’Isabel II, 
fent referència a qüestions com: 

— Les causes, desenvolupament i desenllaç de la primera guerra Carlina 
(1833-39/40). 

— Les principals accions institucionals durant les regències de Maria 
Cristina (1833-40) i Espartero (1840-43) com a etapa de transició 
entre l’absolutisme i el liberalisme; en particular, l’aprovació de la 
Constitució de 1837 i la desamortització de Mendizábal. 

— Caracteritzar la Dècada Moderada (1844-54) com a etapa central del 
regnat, destacant la transcendència de la Constitució de 1845. 

— Esmentar el Bienni Progressista (1854-56) com a etapa de 
modernització econòmica i política. 

— Descriure breument el procés que va conduir a la desintegració de la 
monarquia isabelina i la revolució de setembre de 1868. 

  
Es recomana tenir en compte el singular esforç de síntesi que implica aquest 
tema, per la qual cosa es pot obtenir una valoració positiva si l’alumne és 
capaç de caracteritzar el conjunt del regnat d’Isabel II, destacant les 
principals diferències entre les etapes d’hegemonia moderada i les 
d’hegemonia progressista i/o desenvolupar de manera més extensa algunes 
de les principals fases del regnat. 
  
4t. Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal: 

— Definir correctament la Guerra Civil; per exemple, indicant que fou un 
conflicte bèl·lic desenvolupat entre 1936 i 1939, identificar els bàndols 
enfrontats, la causa immediata de l’inici de la contesa i esmentar que la 
victòria del bàndol nacional donà pas a l’establiment de la dictadura 
franquista. 

— Caracteritzar l’evolució política a la zona republicana, destacant el 
conflicte entre guerra i revolució i les tres fases essencials: governs de 
Giral, Largo Caballero i Negrín. 

— Caracteritzar l’evolució política a la zona nacional o franquista, 
destacant el seu caràcter dictatorial i el procés de concentració de 
poder en mans del general Franco mitjançant episodis com la 
conformació de la Junta de Defensa Nacional, l’elecció de Franco com a 
cap polític i militar, el Decret d’unificació entre falangistes i carlins, i la 
formació del primer govern a Burgos. 
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PART PRÀCTICA: 
  
Comentari 1: Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal: 

— Situar cronològicament el regnat de Ferran VII i assenyalar que en 
termes globals implicà el restabliment de la monarquia absoluta 
després de l’experiència liberal representada per l’obra de les Corts de 
Cadis. 

— Identificar el text objecte de comentari com un manifest mitjançant el 
qual Ferran VII acatà la Constitució de Cadis i restablí de manera 
momentània el liberalisme com a conseqüència del pronunciament de 
Riego. 

— Assenyalar les principals actuacions dels governs del Trienni Liberal i 
els problemes als quals varen haver de fer front, destacant l’oposició 
exercida pel rei mateix, la noblesa i l’Església catòlica i la reinstauració 
de l’absolutisme amb la invasió dels Cent Mil Fills de Sant Lluís. 

  
Es valorarà de manera singularment positiva la capacitat per detectar la 
contradicció entre les promeses exposades al text i l’actuació posterior del 
monarca. 
  
Comentari 2: Per assolir la màxima puntuació en aquesta pregunta cal: 

— Definir breument la Guerra de Successió, identificar els bàndols que s’hi 
enfrontaren i assenyalar el desenllaç del conflicte. 

— Explicar els continguts essencials dels decrets de Nova Planta vinculant 
la seva promulgació amb l’absolutisme i el centralisme borbònics i el 
desig de penalitzar la corona d’Aragó pel seu suport a la causa 
austriacista. 

— Assenyalar que els decrets afectaren el conjunt dels territoris de la 
corona d’Aragó, però que el text objecte del comentari es refereix 
exclusivament als regnes de València i d’Aragó. 

— Exposar els trets essencials del model polític establert pels Borbó al 
segle XVIII, fent referència en particular al seu caràcter absolutista i 
centralista. 

 


