
CRITERIS CORRECCIÓ EXAMEN PAU: ERRORS I RECOMANACIONS

1 DESCRIVIU EL TIPUS DE FONTS UTILITZADES ALS TEXTOS.

DOC 1: LLEI DE PROTECCIÓ DE LA INDÚSTRIA NACIONAL
• Font primària ja que és una llei decretada per les corts en 1907 i per tant és un document 

coetani als fets estudiats sense cap mena de modificació.
• Document públic ja que la vocació dels documents jurídics és fer saber al conjunt de la 

ciutadania el conjunt de normes que regulen la vida política, econòmica i social d´un Estat.
• Autoria col·lectiva ja que qui decreta aquesta llei són les corts, és a dir, el poder legislatiu de

l´Estat.
• Per la seua naturalesa és una font jurídica ja que es tracta d´un fragment d´una llei. També 

ho serien els decrets, constitucions, estatuts, tractats, etc.
• I la seua temàtica és tant política com econòmica perquè estableix la política econòmica 

-proteccionista- que ha de regir els contractes en l´administració.
• ES TRACTA D´UN FRAGMENT DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE LA INDÚSTRIA 

NACIONAL DE 1907

DOC 2: HISTÒRIA ECONÒMICA DE L´ESPANYA CONTEMPORÀNIA
• Font secundària ja que es tracta d´un llibre d´història publicat al 2004 sobre el 

proteccionisme de principis del S.XX
• És un document públic ja que la finalitat de la seua publicació és la lectura per part dels 

lectors.
• En aquest cas parlem d´una autoria compartida ja que són dos els autors del llibre al que 

pertany aquest estracte.
• La seua naturalesa és historiogràfica i la seua temàtica fa referència a la política econòmica

portada a terme durant la crisi de la Restauració 1902-1931.
• ES TRACTA D´UN FRAGMENT D´UN LLIBRE D´HISTÒRIA ECONÒMICA  

IDENTIFIQUEU LES IDEES PRINCIPALS D´AMBDÓS TEXTOS I SITUEU-LES 
PERTINENTMENT AL NUCLI TEMÀTIC CORRESPONENT

QUÈ HEM DE FER? 
IDENTIFICACIÓ IDEES+EXPLICACIÓ DE LA RELLEVÀNCIA DE LA IDEA EN LA 
HISTÒRIA D'ESPANYA
DOC 1.
La idea principal d´aquest textos són:
La norma proteccionista que haurà de regir els contractes de l´Administració (L´Estat) per 
proveir-se de bens i serveis, i les úniques excepcions contemplades al consum dels productes 
nacionals. Aquesta llei és molt representativa de la política comercial seguida per l´Estat espanyol 
durant la Restauració i la seua crisi. El proteccionisme va ser la política demandada per la burgesia 
textil catalana, la siderúrgia basca i els productors de cereal castellans. Els motius de la instauració 
d´aquesta política va ser el secular endarreriment de l´economia espanyola i la seua falta de 
competititvitat respecte els productors estrangers. Les conseqüències, tal i com podem comprovar al
document dos, serien la continua intervenció de l´Estat en l´economia i l´absència d´estímuls a la 
competitivitat.

DOC 2.
La idea principal del document és el problema i les solucions que va buscar l´Estat als escassos 
beneficis empresarials que va plantejar l´adopció d´una política proteccionista i intervencionista.  
L´adopció del proteccionisme garantia un mercat intern als productors nacionals, però la debilitat     



d´aquest mercat impedia augmentar els beneficis dels productors. Com a solució l´Estat va  
convertir-se en consumidor principal que suplira la reduïda demanda privada.  A Espanya les 
estructures productives poc competitives van ser causa i conseqüència de la política comercial 
proteccionista adoptada per l ´Estat. Causa perquè l´escassa competitivitat dels productors agrícoles 
i industrials espanyols va demandar aquesta política, i conseqüència perquè una vegada establert el 
proteccionisme els estímuls a les estructures més competitives van desaparéixer en tenir els 
productors un mercat interior garantit.
OBSERVACIONS: No és una crítica, és l´Editorial Crítica.

ERRORS COMUNS EN EXTRAURE LES IDEES PRINCIPALS:
• Reiterar amb la mateixa extensió (o més) i paraules el que diu el text. Les idees principals 

han de ser necessàriament una síntesi d´allò fonamental, no una reiteració ampliada. Si 
identifiquem les idees paràgraf a paràgraf al final caldrà sintetitzar-les en una o vàries idees 
principals.

• Limitar-se a identificar la idea. Donar la idea i no contextualitzar-la (explicant la 
importància o rellevància històrica de la idea o idees.).

• Oblidar posar el nucli temàtic o posar-lo i no delimitar temporalment aquest nucli. Cal posar
el nº del nucli (recomanable).

3 EXPLIQUEU EN POQUES PARAULES ELS CONCEPTES LLIURECANVISME I 
PROTECCIONISME

DEFINICIÓ+EXPLICACIÓ

4 DESENVOLUPEU ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE L´ECONOMIA 
ESPANYOLA I ELS FACTORS QUE VAN CONDICIONAR LA SEUA EVOLUCIÓ EN EL 
PERIODE 1880-1930

ASPECTES CLAUS SOBRE ELS QUE REFLEXIONAR
• Per què Espanya es va industrialitzar de forma limitada? 

◦ Una agricultura endarrerida: causes.
◦ Un mercat limitat: causes.
◦ Un desenvolupament econòmic territorialment desigual.

• Quines són les característiques específiques del desenvolupament econòmic espanyol?
• Com van influir els principals fets històrics del periode en l´evolució econòmica d´Espanya?

ESTRUCTURA:
Hi ha diverses estratègies per construir el relat històric. 

1. Anàlisi per sectors i evolució cronològica del diferents sectors.
2. Anàlisi cronològic amb identificació dels factors o fets històrics més rellevants que van 

influir en l'evolució de l'economia.

SECTORS:
• AGRICULTURA
• INDÚSTRIA
• FINANCES I BANCA
• COMERÇ I MERCAT
• POLÍTICA COMERCIAL: PROTECCIONISME I CONSEQÜÈNCIES.

FACTORS CONDICIONANTS:



• GUERRA DE CUBA
• I GUERRA MUNDIAL
• DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

ERRORS FREQÜENTS:
Defectuosa redacció per falta d'estructura ordenada (temàtica o cronològica), per falta de coherència
(parlar de coses que no venen al cas o que no són rellevants) o per falta de cohesió (no enllaçar 
mitjançant connectors el vostre discurs).
Profusió de faltes d'ortografia, accentuació i puntuació. 

RECOMANACIONS FINALS
• L´examen està pensat per fer-se de forma ordenada, és a dir, seguint l´orde que marca la 

numeració.
• Més val un examen senzill, sintètic i clar que un molt desenvolupat, desestructurat i confús.
• És convenient subratllar els aspectes i conceptes fonamentals que estem desenvolupant ja 

que ajuda al corrector a visualitzar clarament els aspectes més rellevants.
• Per favor, que el vostre extens i detallat coneixement no vos arruïne un bon relat històric, és 

a dir, voler posar massa detall sobre coses que no venen al cas.


