
PROVES PAU 2017
ASSIGNATURA: HISTÒRIA D´ESPANYA
ESTRUCTURA DE L´EXAMEN I CRITERIS DE CORRECCIÓ

L´examen d´Història d´Espanya de les proves PAU 2017 contindrà 4 APARTATS PRINCIPALS:

1-DESCRIPCIÓ DE LES FONTS UTILITZADES: (1PUNT)
L´examen consta de dos documents i, almenys un, és un document de text i una font primària.
En aquest apartat hem de descriure els següents:

a) Si es tracta d´una font primària o secundària
b) Si és un document públic o privat.
c) En funció de la seua naturalesa i temàtica:

1. Política 

2. Jurídica

3. Historiogràfica

4. Periodística

5. Literària

6. Econòmica

7. Estadística...

En aquest apartat hem de saber identificar de què es tracta amb la major precisió possible.  Per exemple, en
el següent document... 

“Art. 1. Es declaren en estat de venda (...) tots els predis rústics i urbans, censos i fòrums pertanyents: a
l'Estat, al clero, als ordes militars de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa i Sant Joan de Jerusalem, a
confraries, obres piadoses i santuaris (...) als propis i comuns dels pobles, a la Beneficència, a la Instrucció
Pública i qualssevol altres pertanyents a mà morta. Art. 10. Els fons que es recapten com a conseqüència
de les vendes realitzades en virtut de la present llei, exceptuant el 80 per 100 procedent dels béns de propis,
i el total del que produïsquen els del clero (...) es destinen als següents objectes, a saber: 1r Que el govern
cobrisca (...) el dèficit del pressupost de l'Estat si n’hi havia l'any corrent. 2n El 50 per 100 del restant, i en
els anys successius del total ingrés a l'amortització del Deute Públic. 3r El 50 per 100 per restant a obres
públiques d'interés i utilitat generals.  Llei de Desamortització general de Madoz, 1r de maig de 1855. 
  
…hauríem de dir: 

1. Font primària
2. Caràcter públic
3. Naturalesa jurídica (temàtica econòmica i política).
4. Què és? Es tracta d´un estracte de la llei desamortitzadora de Madoz de 1855. No cal anar més enllà:

les idees principals i el context es deixen per a l´apartat 2, i els conceptes per al 3. Això cal tenir-ho
clar per evitar reiteracions perquè hi ha que entendre la totalitat de l´examen com un conjunt. 

Des del meu punt de vista, i malgrat que això no ho han comentat a la reunió, caldria afegir l´autoria i
precisar l´autor (individual o col·lectiu). 

2-IDENTIFICAR IDEES PRINCIPALS DE LA FONT O LES FONTS UTILITZADES: (2´5 PUNTS)
1. Idees principals del document o documents.
2. Context històric: variades opcions de contextualització però cal tenir present que el

desenvolupament cal deixar-lo per l´apartat 4. Ací és fonamental situar el document en el tema
corresponent i en l´etapa concreta.
A títol d´exemple hauríem de dir que el context històric del document es situa en el Bienni
Progresista (1854-1856) que segueix a la Dècada Moderada (1844-1854) de Narváez i que forma



part del tema de la Construcció de l´Estat Liberal. Aquest breu periode de govern liberal progressista
li va seguir la fase final del regnat d´Isabel II que va finalitzar amb el seu exili a causa de la
Revolució Gloriosa de 1868. El Sexenni Democràtic tancarà el nucli temàtic 4 anomenat La
construcció de l´Estat Liberal (1833-1874).

3. Nucli temàtic al que pertany. 
*Les transformacions econòmiques i socials quedaria inclós dins del nucli temàtic 5: La Restauració
i la seua crisi. (0´5 P.)

RECORDEU! Els nuclis temàtics han estat remodelats i són els següents:

1. CONTINGUTS COMUNS A L´APRENENTATGE D´HISTÒRIA D´ESPANYA
2. LES ARRELS HISTÒRIQUES DE L´ESPANYA CONTEMPORÀNIA
3. L´ANTIC RÈGIM I LA SEUA CRISI.
4. LA CONSTRUCCIÓ DE L´ESTAT LIBERAL (1833-1874)
5. LA RESTAURACIÓ I LA SEUA CRISI 
6. LA SEGONA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXT DE CRISI ?

INTERNACIONAL. 1931-1939
7. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)
8. LA TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA I EL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ

*L´estructura i el contingut de la prova comprendrien els nuclis de contingut 3 al 8, amb els
aclariments que veurem.

3-DEFINIR DE MANERA BREU (*) ELS CONCEPTES REFERITS AL TEMA. (2 PUNTS)
Els conceptes a definir podran aparéixer als documents o, en cas contrari, estaran relacionats amb el tema
referit. La definició dels conceptes no haurà de superar les 7 línees. 

Veiem els enunciats plantejats a les proves PAU: aquestos són els exemples de la PAU 2016
• Expliqueu, amb poques paraules, els conceptes “reforma agrària” i “desamortització” (2 punts) 
• Expliqueu, amb poques paraules, el significat dels conceptes “vaga general” i “alternança

(turnismo)” (2 punts) 

Al meu entendre, expliqueu va més enllà de fer una definició. Per tant, crec que és convenient començar per
la definició del concepte de forma més genèrica i abstracta, i a continuació fer la concrecció del mateix. 
Com podríem fer-ho? Ací vos deixe la meua proposta:
 “La reforma agrària és el conjunt de mesures de caràcter polític, econòmic, social i legislatiu a fi de
modificar l´estructura de la propietat agrària i els rendiments de les activitats agràries.  A l´Espanya del
S.XIX les principals mesures adoptades van ser les desamortitzacións eclesiàstica i secular de Mendizábal
(1837) i Madoz (1855); l´abolició del règim senyorial que convertia les propietats vinculades i
amortitzades en propietats privades, i l´abolició del mayorazgo. La importància de les reformes agràries
liberals es basa en què formen part del conjunt canvis necessaris per passar de l´economia agrària i
senyorial pròpia de l´Antic Règim al sistema econòmic capitalista propi de les societats contemporànies.”

4-DESENVOLUPAR UN ASPECTE SIGNIFICATIU DEL TEMA A PARTIR DE LA FONT O LES
FONTS (2,5 PUNTS), AIXÍ COM SITUAR TAL ASPECTE DEL NUCLI TEMÀTIC DINS D´UN
PROCÉS HISTÒRIC MÉS AMPLE DE CANVIS I PERMANÈNCIES (2PUNTS).
Observacions: 

1. Aquest apartat és el que més puntua amb diferència.
2. L´aspecte a desenvolupar estarà relacionat amb els documents.
3. Caldrà situar aquest aspecte més enllà del context (enfocament més concret a nivell temporal) per

desenvolupar-lo d´una forma diacrònica al llarg d´un periode més ample.



Analitzem els exemples de les proves PAU 2016:
OPCIÓ A
 a) Descriviu les característiques específiques del procés desamortitzador espanyol. Utilitzeu per a això els
textos a comentar (2,5 punts). b) Analitzeu l'impacte social de les reformes agràries al llarg del segle XIX i
la seua vinculació amb el desenvolupament econòmic (2 punts) 
OPCIÓ B
 a) Descriviu els diversos aspectes que conflueixen en la crisi de 1917. Utilitzeu per a això els textos a
comentar (2,5 punts). b) Desenvolupeu breument els antecedents de la crisi i les conseqüències d’aquesta
relacionant-les amb el deteriorament final del sistema de la Restauració, la caiguda de la monarquia i la
proclamació de la República (2 punts).   

Ací serà fonamental fer-se un breu GUIÓ a partir del propi enunciat, sense perdre de vista que hem
d´utilitzar els textos a comentar. Partint d´aquesta base podem definir un periode central del procés
desamortitzador -basat als documents-, és a dir, des de la desamortització de Mendizábal a la de Madoz. És
fonamental que es feu un breu guió per desenvolupar el tema de forma ordenada, cohesionada i coherent.
Vos deixe un possible exemple d´organització per al seu desenvolupament posterior:

4a)
1. E l marc conceptual: les desamortitzacions com a mesures fonamentals de la reforma agrària

liberal.
2. Tipus de propietats desamortitzades: propietats eclesiàstiques, terres comunals.
3. El marc temporal: 1837-1855
4. Els impulsors de les desamortitzacions: sectors polítics i personatges protagonistes ( Liberals

progresistes, Mendizábal i Madoz).
5. Els objectius: el problema de l´Hisenda, obtenció de recursos per la I Guerra Carlista, la creació

d´una base de propietaris (propietat privada) defensors del liberalisme, la reducció del poder de
l´Església, etc.

4b)
6. L e s conseqüències: sectors perjudicats, sectors beneficiats, estructura de la propietat agraria

(latifundisme i minifundisme), terratinents (noblesa i burgesia) rendistes i jornalers, absència de
mitjana burgesia agrària, economia de subsistència i escassa capacitat d´inversió i modernització,
absència de mercat per als productors agraris, necessitat del proteccionisme per als cereals,
mancança d´acumulació de capitals per la industrialització, etc.

7. Valoració final (opcional).

CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS FINALS:

• El corrector agrairà la claretat expositiva. 
• Conèixer i comprendre amb antel·lació l´estructura de l´examen ens facilitarà la seua comprensió i

realització. Per altra banda, saber a què ens enfrontem ens permetrà controlar la situació i reduir la
incertesa (i els nervis).

• Els primers tres apartats han de desenvolupar-se de forma més concreta i precisa per afavorir la
correcció i per deixar temps per al desenvolupament de l´activitat 4.

• En l´activitat 4 és on hem de ser capaços de relacionar aspectes polítics, econòmics i socials establint
les relacions necessàries entre ells, i fonamentant en coneixement i fets històrics el nostre raonament.

• Cal entendre les diferents parts de l´examen com un tot integrat per evitar reiteracions.


