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Comentari de text (Llengua Catalana i Literatura) 
Criteris específics de correcció 

Model 1 

 
OPCIÓ A 
 
Pregunta 1: Han de fer referència a la visita papal a Barcelona i com afecta els veïns 
que viuen a prop de la Sagrada Família. Puntuau amb 0,5 punts el títol i amb 0,5 punts 
l’argumentació.  
 
Pregunta 2: Han de veure que hi ha tres parts diferenciades, corresponents a cada 
paràgraf. Puntuau 0,33 per cada part ben fixada. 
 
Pregunta 3: Puntuau 0,25 per cada significat ben explicat. 
 
Pregunta 4: Han de veure que l’autora és contrària a la visita (0,5) perquè trasbalsa per 
complet la vida dels habitants de la zona (0,5). Fixau-vos que la redacció no sigui 
repetitiva ni redundant.  
 
Pregunta 5: Resposta oberta. Poden manifestar-se a favor o en contra, sempre que ho 
argumentin correctament. Fixau-vos que la redacció no sigui repetitiva ni redundant. 
Puntuau 0,5 per cada argument ben desenvolupat. 
 
Pregunta 6: Puntuau 1 punt per l’explicació de la mitificació del bilingüisme i 1 punt 
per la concreció de dos prejudicis i de dos tòpics (0,5 per a cada un). 
 
Pregunta 7: Puntuau 1 punt per les característiques generals de la narrativa modernista i 
1 punt per la caracterització de l’obra de Víctor Català (l’han de situar bé en la seva 
època i n’han d’esmentar almenys dues obres).  
 
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de 
l’examen.  

 



 

 
OPCIÓ B 
 
Pregunta 1: Ha de fer referència als aprenentatges basats en el tracte familiar/habitual o 
al poc valor de les converses (la dialèctica) per transmetre coneixements i per convèncer 
Ex.: Inutilitat pedagògica dels debats dialèctics (0,75 pel títol, 0,25 pels arguments). 
 
Pregunta 2: Puntuau amb 0,5 cada frase. En el primer cas, en els dos supòsits es tracta 
de convèncer el contrincant, o contertulià, a partir d’una acció puntual (una conversa, és 
a dir, una batalla dialèctica, o un enfrontament físic).  
En el segon, convèncer equival a fer abandonar una creença prèvia i, en aquest sentit, es 
pot considerar una derrota. 
 
Pregunta 3: Han d’incidir en la idea de progressió natural, sense presses ni 
imposicions. 
 
Pregunta 4: Puntuau amb 0,5 si veuen que l’autor és clarament escèptic respecte a 
aquesta possibilitat. Amb 0,5 més si ho argumenten bé. 
 
Pregunta 5: Puntuau amb 0,5 cada argument ben desenvolupat. 
 
Pregunta 6: Puntuau amb 0,5 la definició de «planificació lingüística» i amb 0,5 els 
processos de normalització. Donau 0,5 punts per la definició de «llengua minoritària» i 
0,5 per «llengua minoritzada». Valorau que es refereixin a casos concrets.  
 
Pregunta 7: Puntuau amb 0,5 les característiques generals i amb 1,5 tres autors 
(sobretot Pla, Villalonga i Rodoreda). Cal que esmentin, almenys, una obra de cada 
autor.  
 
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de 
l'examen. 


