Prova d’accés a la Universitat (2014)

Comentari de text (Llengua Catalana i Literatura)
Criteris específics de correcció
Model 2

OPCIÓ A
Pregunta 1: Han de veure que el text s’estructura en tres parts clarament diferenciades:
una introducció inicial, el cos central i la conclusió final. Atorgau 0,33 per cada part ben
definida.
Pregunta 2: Atorgau 0,5 punts per cada significat ben explicat.
determinaran la creu a la casella del futur: el futur que tindran serà el que comencin
a crear-se ara amb l’esforç i l’estudi.
com si una pantalla fos capaç de substituir grans mancances: les noves tecnologies
han de suposar un mitjà i no un objectiu, la crisi de l’ensenyament no es resoldrà amb
un canvi centrat només en la tecnologia.
Pregunta 3: Han d’entendre que el dret de l’escolarització és igual per a tothom però
que depèn de la situació social i política de cada territori que es pugui exercir. Atorgau
0,5 punts per l’explicació i 0,25 per cada frase ben citada en relació amb l’explicació.
Com a mínim haurien de citar «dret a tenir un pupitre» o «educació lliure de bales».
Pregunta 4: Han de veure que l’autora és crítica amb l’actual sistema educatiu, que
falla per la fatiga dels alumnes, la manca de motivació i la manca d’implicació de les
famílies en l’educació dels fills. Atorgau 0,5 si veuen l’aspecte crític i 0,5 per
l’argumentació correcta.
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: Atorgau 1 punt per la definició i diferenciació correcta i 0,5 per cada
exemple ben explicat.
Pregunta 7: Atorgau 0,5 punts per la contextualització correcta de l’obra de Guimerà, i
0,5 per la caracterització de l’obra. Han de citar correctament dues obres. Atorgau 0,5
punts per cada obra ben citada i explicada mínimament. No poden fer un esquema, ha
de ser una resposta desenvolupada.
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de
l’examen.

OPCIÓ B
Pregunta 1: Han de referir-se, en el resum, a dos aspectes: la mort del personatge i les
conseqüències que té. L’organització del funeral suposa descobrir un engany per part de
Canut a son pare. Atorgau 0,5 punts si resumeixen el text i 0,5 si observen aquests
aspectes.
Pregunta 2: Puntuau 0,5 per cada metàfora ben explicada:
 Ell va ser qui li va posar la sal a les venes
 Les onades els van escopir
Pregunta 3: 0,25 per cada expressió o mot ben definit. S’ha de valorar positivament si,
encara que no coneguin el significat del mot o expressió, en construeixen una definició
que s’hi aproximi, a partir del context.
 fer les Amèriques
 traginar
 rebategen
 paciència de sant
Pregunta 4: La relació és, si més no, tensa, perquè pel que es dedueix Canut ha actuat
d’amagat de son pare, l’ha enganyat i son pare ho ha descobert. Atorgau 0,5 punts si
veuen aquesta relació dolenta i 0,5 pel raonament.
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: Atorgau 0,5 punts per la contextualització correcta del moviment, 0,5
punts per la contextualització de l’autor i 1 punt per l’explicació de l’obra. Valorau que
citin, almenys, dues obres correctament. Han de desenvolupar la resposta, no basta ferne un esquema.
Pregunta 7: Atorgau 1 punt per la definició ben explicada i 0,5 per cada cas ben
exposat. No poden fer un esquema, han de desenvolupar la resposta.
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de
l'examen.

