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Model 3 

 
OPCIÓ A 
 
Pregunta 1: Ha de fer referència a la relació entre prestigi artístic i prestigi comercial. 
Ex.: L’art i l’economia (0,75 pel títol, 0,25 pels arguments). 
 
Pregunta 2: Han de veure coses com que el prestigi artístic no s’improvisa, és producte 
d’una determinada tradició o història. També que s’ha de valorar la història cultural i 
artística d’un país. Posau-los 1 punt si el que diuen sobre l’art és positiu i està ben 
exposat i raonat.  
 
Pregunta 3: Les frases que han d’identificar són les següents: 
 a) Suposo que diverses coses, però sobretot una imatge de marca com a país 
reforçada per una presència al món: no hi ha ciutat de l’univers sense restaurants italians 
i pizzeries (0,25 punts). 
 b) Ho fa a través dels seus productes industrials, de l’emigració, del turisme, de 
moltes coses (0,5 punts, resposta a una pregunta indirecta). 
 c) La cultura serveix per a moltes més coses, molt importants. Però pot servir 
també, de passada, per vendre oli (0,25 punts). 
 
Pregunta 4: Han de veure que l’autor el considera correcte, perquè dóna valor a 
l’activitat artística. Fixau-vos que l’expressió no sigui repetitiva i redundant. 
 
Pregunta 5: Cal que les respostes s’ajustin a la consideració més o menys acceptada 
sobre els països de què parlin i que justifiquin amb arguments clars les causes de la 
consideració que mereixen. Puntuau amb 1 punt cada país i fixau-vos que la redacció no 
sigui repetitiva o redundant. 
 
Pregunta 6: Han d’esmentar quatre lleis que justifiquin el caràcter oficial de la llengua 
catalana en les comunitats que la parlen (Constitució, Estatut, Llei de normalització 
lingüística, Decret de mínims, etc.). Puntuau amb 0,5 cada llei. 
 
Pregunta 7: Almenys han d’explicar dues obres de Mercè Rodoreda (0,5 per cada 
obra). Donau 1 punt per la caracterització de l’autora en la seva època i en el moviment 
literari en què s’insereix.  
 
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de 
l'examen.  



 

 
 
OPCIÓ B 

 
Pregunta 1: La resposta ha d’indicar que és un «matí a trenc d’alba» (0,25 punts) d’«un 
dimecres de febrer de 1932» (0,25 punts) i que «han berenat» (0,25 punts) i «han 
carregat el carro» (0,25 punts). 
 
Pregunta 2: Puntuau amb 0,25 punts cada significat ben explicat. 
 
Pregunta 3: Han d’identificar i descriure mínimament aquestes quatre activitats: caça 
furtiva, suborn, pesca amb dinamita i estraperlo. Puntuau amb 0,25 cada activitat. 
 
Pregunta 4: La resposta ha d’anar orientada en el sentit que la descriu amb realisme o 
que la tracta amb duresa. Puntuau amb 1 punt si es donen arguments i la resposta no és 
redundant. 
 
Pregunta 5: Fixau-vos que la redacció estigui ben construïda i no consisteixi en la 
repetició dels llocs comuns sobre la corrupció actual (valorau que usin exemples 
correctes i arguments personals). 
 
Pregunta 6: 0,5 punts per la definició de bilingüisme i 0,5 per cada tipus. 
 
Pregunta 7: 1 punt per les característiques generals de l’avantguarda i la correcta 
ubicació cronològica. 1 punt per Salvat-Papasseït. 
 
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de 
l'examen. 
 


