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Model 2 

 
OPCIÓ A 
 
Pregunta 1: Els conceptes estan definits amb exactitud al text. Considerau bona la 
resposta si són capaços de construir frases exactament sinònimes a les que utilitzen  els 
autors (0,33 per cada concepte). 
 
Pregunta 2: Han de identificar que els prejudicis sexistes es troben en les darreres 
línies, on es pressuposa que les nenes, pel fet de ser nenes, són més «delicades» o 
quelcom semblant, i els nens, pel fet de ser nens, són més «animals» o una cosa així. 
Puntuau amb 0,5 punts cada un d’aquests dos prejudicis. 
 
Pregunta 3: Puntuau amb 0,5 cada un d’aquests dos conceptes ben explicat i 
exemplificat. 
 
Pregunta 4: Han de detectar que defensen la «coeducació» (0,5 punts) i que creuen que 
en l’actualitat encara s’aplica, quan s’aplica, amb moltes deficiències (0,5 punts). Fixau-
vos que la redacció no sigui repetitiva i redundant. 
 
Pregunta 5: Resposta oberta. No importa el model d’educació que defensin, sinó la 
correcció o solidesa dels arguments que utilitzin (0,5 per cada argument ben exposat). 
 
Pregunta 6: Puntuau amb 0,5 cada prejudici lingüístic identificat i descrit correctament. 
 
Pregunta 7: Posau-los 1 punt si situen bé l’autor com a final del Romanticisme i de la 
Renaixença. Han de donar el títol i dir alguna característica almenys de L’Atlàntida (0,5 
punts) i Canigó (0,5 punts).  
 
 
 
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de 
l'examen.  



 

 
 
OPCIÓ B 

 
Pregunta 1: Puntuau amb 0,25 cada significat ben explicat (per a «escabellar» donau 
per bona qualsevol resposta que s’aproximi a «descambuixar», «acaronar els cabells»).  
 
Pregunta 2: Han d’identificar les frases següents: 
 Estil directe: 1) pensar per què no em puc quedar a viure a Tona tota la vida a la 
vora de la tia Leo (0,25 punts); 2) va dir passa, Ardèvol, seu (0,25 punts). 
 Estil indirecte: em va dir [...] que hi entrés, que no feia res que fos a mitja 
classe, que el professor ja estava informat del que calia (0,5 punts). 
 
Pregunta 3: Han d’explicar el sentit figurat d’aquestes paraules (estiu = festa; pescar = 
trobar, sorprendre; estrenar-se = fer el paper de). Puntuau amb 0,33 cada resposta 
correcta. 
 
Pregunta 4: La resposta és oberta. Tendiu, però, a puntuar més si s’adonen que 
predomina la perplexitat, desorientació o l’orgull de sentir-se singular. Per puntuar amb 
1 punt, fixau-vos que la redacció no sigui repetitiva, redundant. 
 
Pregunta 5: Fixau-vos que la redacció no sigui repetitiva, redundant. Puntuau amb 0,5 
punts cada argument ben desenvolupat (màxim 2 punts). 
 
Pregunta 6: Puntuau amb 1 punt cada model de planificació lingüística si expliquen bé 
l’Estat on s’aplica. 
 
Pregunta 7: Puntuau amb 1 punt les característiques generals del Modernisme i amb 1 
punt Joan Maragall (l’han de situar bé en la seva època i han d’anomenar almenys dos 
llibres seus o quatre poemes). 
 
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de 
l'examen. 


