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

Model 2 

 
OPCIÓ A 
 
Pregunta 1: Han de lligar les noves formes de relació social amb la tradició de posar 
malnoms. Puntuau 0,5 pel títol i 0,5 pel raonament. 
 
Pregunta 2: Han de referir-se, almenys, a tres idees: a) la broma o la ridiculització de 
determinats trets físics (relacionada amb el costum dels malnoms); b) el pas actual de la 
befa al trauma; c) les conseqüències de la impunitat en el mal ús de les noves 
tecnologies. Puntuau amb 0,33 punts cada idea detectada.   
 
Pregunta 3: Puntuau 0,25 punts per cada significat ben explicat.  
 
Pregunta 4: Han de veure que la situació parteix d’una ridiculització però que l’abast és 
del tot diferent, perquè abans era reduït a l’àmbit individual i ara ha esdevingut, amb 
Internet i les xarxes socials, un fet de masses, públic. 
 
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 punts per cada argument ben desenvolupat. 
 
Pregunta 6: Han de situar correctament l’autor en el context literari (1 punt) i han de 
referir-se a l’obra. Valorau els coneixements que tenen sobre les característiques 
generals. Haurien d’esmentar, almenys, quatre poemes, com també haurien de dir 
alguna característica de dos poemes. 
 
Pregunta 7: Han de fer referència a la repressió franquista (0,5 punts) i la seva 
incidència en la legislació (0,5), en els mitjans de comunicació i el món de l’edició 
(0,5). També han de referir-se als moviments migratoris de la postguerra (0,5). 
 
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de 
l’examen.  

 



 

 
OPCIÓ B 
 
Pregunta 1: El títol ha de tenir relació amb el part que narra la protagonista. Puntuau 
0,5 punts pel títol i 0,5 per l’argumentació. 
 
Pregunta 2: Puntuau 0’25 punts per cada frase ben detectada: 
 me n’hauria ben pogut estar 
 si veiessis en Quimet com pateix… 
 ha estat a punt d’escanyar-lo 
 Quan només pesarà mig quilo, se’ns morirà 
 
Pregunta 3: Han de veure que l’infant s’anava desnodrint lentament i que per això 
anava perdent pes, s’anava «fonent» en el sentit de reduir-se a no res. 
 
Pregunta 4: Han de veure que és una experiència negativa, traumàtica (0,5 punts) i han 
de referir-se, almenys, a dues frases (0,5 punts) que ho exemplifiquin. 
 
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 punts per cada argument ben desenvolupat. 
 
Pregunta 6: Han d’explicar aspectes concrets (legislació, pressió de l’emigració, 
situació de la llengua als mitjans de comunicació, a l’ensenyament, etc.). Puntuau amb 
0,5 punts cada aspecte ben exposat. 
 
Pregunta 7: Han de referir-se a les característiques generals (1 punt). Valorau que no hi 
hagi errors de situació i contextualització. Han de referir-se a Santiago Rusiñol (0,5) i 
han d’esmentar, almenys, dues obres (0,5). 
 
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de 
l'examen. 


