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Criteris específics de correcció 

Model 2 

 
 
Opció A 
 

1. Puntuau amb 0,5 punts si situen el fragment al centre de la narració, després de 
l’episodi de la persecució del pare. Puntuau amb 0,5 punts el resum correcte de 
l’argument. 

 
2. Puntuau amb 0,25 punts la correcta caracterització dels personatges. Han de 

referir-se a Gregor i als tres membres de la família.  
 

3. Han de relacionar la transformació de Gregor amb les mutilacions de Cunegunda 
o de la vella de Càndid, i amb la transformació que suposa la putrefacció d’un 
cadàver. Puntuau amb 0,5 punts cada canvi explicat i amb 0,5 punts si són 
capaços de relacionar la destrucció com a motiu artístic.  

 
4. El deure familiar es manifesta com a venjança en el cas de Hamlet i com a pietat 

en el cas d’Antígona. Valorau amb 0,5 punts cada cas descrit correctament i amb 
1 punt si relacionen ambdós casos. 

 
Les respostes a les preguntes 5 i 6 han de ser textos expositius, no poden ser 
esquemes. Les característiques generals també han de ser redactades. 
 

5. a) Valorau amb 1 punt la caracterització general correcta i amb 1 punt si 
expliquen, almenys, dos autors. 
 
b) Puntuau aplicant el barem següent: 
0,5 punts per la localització correcta del moviment 
0,5 punts per la caracterització correcta del moviment 
0,5 punts per cada autor: l’han de situar correctament i han de citar-ne almenys 
una obra. Valorau positivament si en fan una caracterització general correcta o si 
expliquen correctament una obra.  

 
6. a) Puntuau amb 1 punt cada autor, del qual han d’esmentar almenys dues obres.  
 

b) Han de referir-se, almenys, a dos dels tres tòpics (carpe diem, beatus ille, ubi 
sunt). Puntuau amb 0,5 punts cada tòpic ben explicat i amb 1 punt cada autor 
correctament localitzat. Han de citar, almenys, una obra de les més 
representatives de cada autor.  

 
 



 
 

OPCIÓ B 
 
1. Han de situar el fragment abans del desenllaç tràgic, quan Antígona ja és 

condemnada a mort. Valorau amb 0,5 punts la situació i amb 0,5 punts el resum 
argumental correcte.  

2. Han de deixar clar que l’amor és el rerefons de la tragèdia: l’amor passional no 
correspost en el cas d’Ofèlia i l’amor o la pietat pel germà mort en el cas 
d’Antígona. Atorgau 1 punt per la descripció correcta de la mort de cada 
personatge i 1 punt si fonamenten la relació argumentadament.  

3. Atorgau 0,5 punts per cada personatge ben descrit i 1 punt si els relacionen 
correctament. 

4. Han de demostrar que dominen les quatre obres i que veuen el caràcter tràgic 
que caracteritza tots els personatges. Valorau amb 0,5 punts cada personatge 
explicat correctament i amb 1 punt la relació correcta entre els quatre 
personatges. 

 
Les respostes a les preguntes 5 i 6 han de ser textos expositius, no poden ser 
esquemes. Les característiques generals també han de ser redactades. 
 

5. a) 1 punt per la localització i caracterització correcta del moviment. 0,5 per les 
característiques del futurisme i 0,5 per les del cubisme. 
 
b) Puntuau aplicant el barem següent: 

0,5 punts per la localització correcta del moviment 
0,5 punts per la caracterització correcta del moviment 
0,5 punts per cada autor: l’han de situar correctament i han de citar-ne 
almenys una obra. Valorau positivament si en fan una caracterització 
general correcta o si expliquen correctament una obra.  

 
6. a) Valorau amb 1 punt la descripció i caracterització correcta. Atorgau 1 punt 

pels autors, dels quals han de donar, almenys, dues obres.  
 

b) Puntuau aplicant el barem següent: 
0,5 punts per la localització correcta del moviment 
0,5 punts per la caracterització correcta del moviment 
0,5 punts per cada autor: l’han de situar correctament i han de citar-ne 
almenys una obra. Valorau positivament si en fan una caracterització 
general correcta o si expliquen correctament una obra.  

 
 


