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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, 
Constitució, etc. (divisió de poders, programa econòmic...). 

— Els comentaris de text poden ser resolts de diverses maneres, totes 

igualment vàlides. L’alumne pot optar per respondre les preguntes 

plantejades conjuntament o per separat, però també aplicar alguna de les 

metodologies habituals per a comentaris (per exemple, enquadrament, 

anàlisi, comentari conclusió), etc. És convenient, en tot cas, combinar la 

resposta explícita o implícita en les qüestions plantejades amb alguna mena 

de referència (preferentment, citacions i explicacions) al document. Es 

valorarà de manera molt positiva la capacitat per analitzar amb sentit rigorós 

i crític el material objecte d’anàlisi. 

— Cal analitzar les causes i conseqüències de les qüestions tractades. 

— Capacitat de contextualització: indicació de la cronologia i espai, 

personatges més transcendents i altres aspectes que tinguin relació amb la 

pregunta o el text. 

— Ús de vocabulari específic, correcte i rigorós, i 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 compte. En els casos més greus, 

podran suposar una penalització de fins a un 10% de la nota final. 

 

 

 

 

 



 

 
2 / 7 Convocatòria 2021 

  
Història d’Espanya 

 

Model 1 

 

Criteris específics per a aquest model d’examen 

OPCIÓ A 

PART TEÒRICA 

1r. La unió dinàstica Castella-Aragó i la construcció d’una monarquia 
autoritària en l’època dels Reis Catòlics (1479-1516). La uniformitat religiosa, 
la unificació del territori hispànic i l’expansió territorial.  

Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal: 

— Explicar les raons per les quals es considera el regnat dels Reis Catòlics 
com un exemple de monarquia autoritària i/o caracteritzar les principals 
institucions de la monarquia. 

— Indicar com es va dur a terme la unió dinàstica entre Castella i Aragó. 

— Assenyalar les principals actuacions que permeteren la uniformització 
religiosa en aquests regnes (inquisició, expulsió dels jueus, conversió dels 
moriscs). 

— Referir-se a la conquesta de Granada i a la invasió de Navarra. 

— Esmentar algun aspecte relacionat amb la política internacional dels Reis 
Catòlics. 

Es recomana tenir en compte el singular esforç de síntesi que implica aquest 
tema, per la qual cosa l’alumne pot obtenir igualment la màxima puntuació si 
s’ha centrat, amb una particular eficàcia, en algunes de les grans qüestions 
plantejades. 

2n. El Regnat de Ferran VII (1814-33). Concepte i etapes: restauració de 
l’absolutisme (1814-20), Trienni Liberal (1820-23) i Dècada Ominosa o 
Dècada Absolutista (1823-33).  

Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal: 

— Definir el regnat de Ferran VII com un període històric comprès entre 
1814 i 1833, indicant-ne el caràcter de reacció absolutista després de 
l’experiència liberal durant la guerra del Francès.  

— Assenyalar alguns trets destacats del període de restauració absolutista 
1814-20, com ara la repressió contra els liberals i els afrancesats, el 
restabliment de l’Antic Règim i els problemes polítics i econòmics. 

— Assenyalar les principals actuacions dels governs del Trienni Liberal i 
els problemes als quals varen haver de fer front. Destacar-ne 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. 
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— Assenyalar els trets essencials de la Dècada Ominosa, destacant-ne la 
restauració de l’absolutisme, la repressió exercida contra els liberals, 
les mesures reformistes i la qüestió successòria. 

 

3r. La dictadura de Primo de Rivera (1923-30). Concepte, característiques i 
etapes: el directori militar (1923-25), el directori civil (1925-30) i el final de la 
dictadura (1930-31).  

Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal: 

— Definir correctament el règim de Primo de Rivera i assenyalar les 
causes que conduïren al cop d’Estat. 

— Caracteritzar breument l’etapa del directori militar fent referència a 
algunes de les seves principals actuacions en matèries com: ordre públic, 
reformes administratives, repressió contra el moviment obrer i el 
catalanisme, política respecte del Marroc, etc. 

— Caracteritzar breument l’etapa del directori civil (1925-30) fent 
referència als intents d’institucionalització del règim. 

— Al·ludir al procés polític que conduí al final de la monarquia d’Alfons 
XIII i a la proclamació de la Segona República Espanyola. 

4t. La transició democràtica (1975-82): concepte i característiques. La 
Constitució de 1978, l’Estat de les autonomies i l’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears. 

Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal: 

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

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

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

— Indicar que, en aquest procés, les Illes Balears obtingueren l’Estatut 
d’Autonomia el 1983. Caracteritzar breument el contingut d’aquest 
estatut. 
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PART PRÀCTICA (3 punts) 

Comentari 1: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als 
aspectes següents: 1) explicau breument les característiques del sistema 
polític espanyol durant la Restauració Borbònica (1875-1923); i 2) analitzau 
els aspectes principals de la Constitució espanyola de 1876. 
 
Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal: 

— Caracteritzar el sistema polític de la Restauració com a monarquia 
liberal i constitucional, però no exactament democràtica, tot al·ludint a 
l’existència de pràctiques, com, per exemple, el torn entre partits, el 
caciquisme, l’encasellat, i la topinada, així com al centralisme, 
l’estabilitat política o el suport de l’exèrcit i de l’Església catòlica al 
règim. 

— Comentar algunes característiques essencials de la Constitució de 1876, 
en tant que era un text que pretenia satisfer els diversos sectors polítics 
liberals i monàrquics que donaven suport al nou sistema: sobirania 
compartida entre el rei i les Corts, reconeixement (teòric) de drets i 
llibertats, confessionalitat catòlica amb simple tolerància per les altres 
religions, separació de poders, però reservant àmplies atribucions per a la 
Corona, bicameralisme, etc. 

 
Comentari 2: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als 
aspectes següents: 1) definiu breument la Guerra Civil Espanyola i explicau 
com i per què va començar; i 2) analitzau les instruccions del general Emilio 
Mola i relacionau-les amb les característiques del sistema polític establert a la 
zona nacional o franquista durant la Guerra Civil Espanyola. 
 
Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal: 

— Definir la Guerra Civil en tant que conflicte bèl·lic desenvolupat entre 1936 
i 1939. Identificar-ne els bàndols enfrontats i esmentar que la victòria del 
bàndol nacional donà pas a l’establiment de la dictadura franquista.  
— Destacar que l’inici de la contesa es produí a causa d’un cop d’estat i 
descriure breument aquest episodi. 
— Indicar que les instruccions del general Emilio Mola tenien com a objectiu 
evitar tota mena de resistència al cop d’estat per part dels partidaris de la 
República i posar-les en relació amb el caràcter dictatorial i repressiu del 
sistema polític establert a la zona nacional o franquista durant la Guerra Civil. 
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OPCIÓ B 

PART TEÒRICA  

1r. La monarquia hispànica al segle XVI (Carles I —l’emperador Carles V— i 
Felip II): expansió internacional i problemes interns. La societat i l’economia.  

Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal: 

— Identificar a grans trets els dominis territorials de Carles V i de Felip II. 
Destacar que el primer va ser emperador germànic i el segon, no. 

— Al·ludir als principals conflictes exteriors de la monarquia hispànica al 
segle XVI: protestants, França i Anglaterra, imperi Otomà i Països Baixos.   

— Al·ludir als principals conflictes interiors: Comunidades i Germanies, 
rebel·lió dels moriscs i conflictes amb Aragó. 

— Caracteritzar breument la situació econòmica i social de la monarquia 
hispànica al segle XVI. 

Es recomana tenir en compte el singular esforç de síntesi que implica aquest 
tema, per la qual cosa, l’alumne pot obtenir igualment la màxima puntuació si 
s’ha centrat, amb particular eficàcia, en dues o tres de les grans qüestions 
plantejades. 

2n. Aspectes polítics de la guerra del Francès (1808-14): les Corts de Cadis i 
la Constitució de 1812.  

Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal: 

— Descriure el procés polític que conduí a la convocatòria de les corts de 
Cadis, referir-se a la seva naturalesa i composició, destacant-ne el 
caràcter revolucionari i liberal. 

— Explicar els trets essencials de la Constitució de 1812, en particular, 
l’establiment dels principis de sobirania nacional i separació de poders i el 
reconeixement dels drets ciutadans. 

— Al·ludir a alguna altra mesura adoptada per les corts de Cadis que 
implicàs l’abolició de l’Antic Règim. 

3r. L’Estat liberal a l’època d’Isabel II (1833-68): concepte i característiques. 
La inestabilitat política, el sistema de partits i l’intervencionisme militar.  
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Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal: 

— Caracteritzar el sistema polític de l’època d’Isabel II com un règim 
liberal que hagué de fer front a problemes seriosos i presentà deficiències 
importants. 

— Al·ludir als problemes d’inestabilitat: canvis constants de Govern i de 
Constitució, guerres carlines, etc. 

— Caracteritzar el sistema de partits, fent referència particularment a les 
diferències entre moderats i progressistes. 

— Al·ludir al paper de l’exèrcit mitjançant els pronunciaments militars. 

Encara que no es demanen ni cal desenvolupar les diverses etapes del regnat 
d’Isabel II, es pot valorar igualment de manera positiva la pregunta si 
l’alumne ha fet una explicació cronològica del regnat apuntant d’una manera o 
d’una altra la majoria d’aquestes qüestions. 

4t. La Segona República Espanyola: concepte. El govern del Front Popular 
(febrer-juliol 1936). 

Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal: 

— Definir breument la Segona República Espanyola, incidint en el seu 
caràcter democràtic i reformista i en algun dels problemes principals 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 que dugué a terme: 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. 

 

PART PRÀCTICA 

Comentari 1: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als 
aspectes següents: 1) què va ser la Primera República Espanyola, com es va 
implantar i quines característiques va tenir?; 2) explicau el context en què va 
tenir lloc i els continguts principals del projecte constitucional de 1873. 
Indicau per què va fracassar. 
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Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal: 

— Caracteritzar la Primera República Espanyola com una subetapa del 
Sexenni Democràtic o Revolucionari. Explicar que es va establir arran del 
fracàs de la monarquia d’Amadeu I, assenyalar que va ser un intent 
d’aprofundiment democràtic i que es va caracteritzar per la inestabilitat 
causada per les diferències internes i les múltiples oposicions. 

— Ubicar la redacció del projecte constitucional de 1873 durant la 
presidència de Francesc Pi i Margall. Indicar algunes característiques 
bàsiques del text (República Federal com a forma d’Estat, àmplies 
llibertats, separació de poders, i que s’afegí, als tres clàssics, el poder 
relacional, etc.) i assenyalar que no va arribar a entrar en vigor a causa 
dels problemes interns del règim republicà (en particular, aixecaments 
cantonals). 

Comentari 2: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als 
aspectes següents: 1) definiu breument el règim franquista; 2) quina relació 
va tenir Franco amb les potències de l’Eix durant la Guerra Civil i la Segona 
Guerra Mundial?; i 3) en què va consistir la resolució de l’ONU del 12 de 
desembre de 1946? 

Per obtenir la puntuació màxima en aquesta pregunta cal:  

— Definir breument el franquisme com a règim polític dictatorial establert 
entre 1939 i 1975 arran del resultat de la Guerra Civil Espanyola. Destacar-
ne qüestions com ara: les causes de la seva durada, el caràcter repressiu 
i/o la seva capacitat d’adaptació a les diferents conjuntures. 

— Assenyalar el suport de l’Alemanya nazi i de la Itàlia feixista al bàndol 
insurrecte durant la Guerra Civil Espanyola. 

— Descriure breument la posició adoptada pel règim franquista durant la 
Segona Guerra Mundial, incidint en la simpatia envers l’Eix i l’oscil·lació 
entre la «neutralitat» i la «no-bel·ligerància». 

— Indicar que el text correspon a una resolució de l’ONU mitjançant la qual 
s’adopten diverses sancions contra l’Espanya franquista a causa del règim 
polític i la simpatia per les potències feixistes derrotades durant la Segona 
Guerra Mundial. 

 

 
 


