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

Model 3 

 
OPCIÓ A 
 
Pregunta 1: Valorau que incloguin les idees principals (0,5) i que estructurin 
correctament l’esquema (0,5). 
 
Pregunta 2: Puntuau 0,25 punts per cada resposta correcta. S’ha de valorar 
positivament si, encara que no coneguin el significat del mot, en construeixen una 
definició que s’hi aproximi, a partir del context. 
 
Pregunta 3: Han de veure que l’acció del granger és en defensa d’una causa que ell 
considera del tot justa (0,5 punts), però que és impossible de dur a terme o que està 
condemnada al fracàs, desproporcionada a les seves forces, sobretot pel contrincant (el 
govern japonès) amb qui s’enfronta (0,5 punts).  
 
Pregunta 4: Al text queda prou clar que no és la defensa estricta dels animals el que 
motiva el granger (0,5 punts), sinó que al darrere hi ha tota una actitud reivindicadora, 
de denúncia política (0,5 punts).  
 
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: Han  de fer referència a la repressió franquista i la seva incidència en la 
legislació, els mitjans de comunicació i el món de l’edició. També als moviments 
migratoris de la postguerra (1,5 per la descripció global de l’època i 0,5 per la 
incidència dels moviments migratoris). 
 
Pregunta 7: Escola Mallorquina: han de contextualitzar correctament el moviment (0,5 
punts), n’han d’explicar el concepte (0,5) i n’han d’explicar les característiques 
principals i citar-ne, almenys, dos autors (1 punt). Han de desenvolupar la resposta, no 
basta que en facin un esquema.  
 
 
 
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 referir-se al pas del temps o a la decadència social. Atorgau 
0,5 punts pel títol i 0,5 per l’argumentació correcta. 
 
Pregunta 2: Atorgau 0,5 punts per cada metàfora ben explicada: 
 Pilar convivia amb els espectres del seu món 
 habitaven el país de les cendres 
 
Pregunta 3: Atorgau 0,5 punts si en veuen el sentit (Pilar representa la cultura de 
l’educació, en la seva conversa hi ha matisos lingüístics, expressions, coneixements fins 
i tot, que ara ja no hi són) i 0,5 per l’explicació justificada i correcta. 
 
Pregunta 4: Han de veure que hi ha un joc de contraris entre el present trist i decadent, 
carregat d’absències, i el passat elegant i lluminós. Atorgau 0,5 punts si ho entenen i 0,5 
punts per l’argumentació, que han de fonamentar en el text. 
 
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: Valorau amb 0,5 punts la contextualització correcta del moviment, amb 0,5 
el concepte de Modernisme i amb 1 punt les característiques. Valorau positivament que 
citin, almenys, dos autors. Han de desenvolupar la resposta, no basta que facin un 
esquema de les característiques. 
 
Pregunta 7: Puntuau 0,4 punts per la definició correcta de prejudici. Atorgau 0,4 punts 
per cada prejudici lingüístic identificat i descrit correctament.  
 
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de 
l'examen. 
 


