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Opció A 

1. Atorgau 0,25 punts per la identificació correcta i 0,75 punts pel resum global 
correcte. 

2. Atorgau 0,25 punts per cada motiu ben explicat. 
3. Valorau que vegin el deure de venjar la mort del pare en Hamlet, com és el 

detonant de la tragèdia i com és el mateix deure (la pietat envers el germà mort) 
el que provoca la mort d’Antígona. Valorau amb 1 punt l’explicació correcta 
sobre el deure de Hamlet i amb 1 punt si el relacionen, correctament, amb el 
destí d’Antígona.  

4. Han d’explicar que són relacions tibants, tenses i conflictives, fins al punt que 
poden desencadenar la mort tant dels protagonistes com d’altres personatges. 
Aplicau el barem següent:  

• Contesta correctament la pregunta, presenta les tres parelles i les relaciona, 2 
punts. 

• Contesta correctament la pregunta, presenta les tres parelles i les relaciona però 
hi ha errades ortogràfiques greus i/o errades de coherència i cohesió, 1,75 punts. 

• Contesta correctament la pregunta, però només presenta una parella de 
personatges, relacionant-los, o les dues parelles incompletes, 1,5 punts. 

• Contesta correctament la pregunta, però només presenta dues parelles de 
personatges, relacionant-los, o dues parelles incompletes amb errades 
ortogràfiques greus i/o errades de coherència i cohesió, 1,25 punts. 

• Presenta els personatges però no els relaciona, 1 punt. 
• Presenta els personatges però no els relaciona. Hi ha errades ortogràfiques i/o de 

cohesió, 0,75 punts. 
• Només presenta un personatge, 0,5 punts (descomptau 0,25 si, a més, en la 

presentació hi ha errades ortogràfiques o textuals). 
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 descripció i caracterització correcta. Atorgau 1 punt 
pels autors, dels quals han de donar, almenys, dues obres.  

 b) Puntuau amb 1 punt la presentació correcta del cicle artúric (època, 
 característiques generals) i amb 1 punt si demostren que coneixen l’argument de 
 Tristany i Isolda. 

6.a) Puntuau aplicant el barem següent: 
0,5 per la localització correcta del moviment 
0,5 per la caracterització correcta del moviment 
0,5 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.  

b) Puntuau aplicant el barem següent: 
0,5 per la localització correcta del moviment 
0,5 per la caracterització correcta del moviment 
0,5 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.  



 
Opció B 
 

1. Han de situar-lo al principi, abans d’emprendre el viatge cap a El Dorado. 
Puntuau amb 0,5 punts la localització correcta i amb 0,5 el resum correcte de 
l’argument. 

 
2. Han de veure que ambdós personatges influeixen en les decisions dels 

personatges principals. Valorau amb 0,25 la descripció breu dels personatges i 
amb 0,5 la relació correcta que estableixin.  

 
3. Han de relacionar els maltractaments físics amb La metamorfosi de Kafka o amb 

dos poemes de Les flors del mal. Valorau amb 0,33 cada exemple concret de 
Càndid i amb 1 punt la relació correcta amb altres obres. 

 
4. Han d’explicar que són relacions tenses, tràgiques (tragèdia íntima en el cas de 

Baudelaire), vinculades amb la mort o la destrucció. Valorau amb 0,5 punts la 
valoració correcta de cada obra i amb 0,5 punts la relació global entre les 3 
obres.  

 
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) Puntuau aplicant el barem següent: 
0,5 per la localització correcta del moviment 
0,5 per la caracterització correcta del moviment 
0,5 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.  
 

b) Puntuau aplicant el barem següent: 
0,5 per la localització correcta del moviment 
0,5 per la caracterització correcta del moviment 
0,5 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 0,5 punts cada adaptació que esmentin i que demostrin que 

coneixen o que han treballat a classe. 
 

b) Puntuau aplicant el barem següent: 
0,5 per la localització correcta del moviment 
0,5 per la caracterització correcta del moviment 
0,5 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.  

 


