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Sèrie 1 
 
Criteris generals d’avaluació 
 
Aquest exercici pretén determinar les competències de lectura i d’escriptura dels examinands, 
de manera que s’haurà de valorar, d’una banda, la capacitat de comprensió, i de l’altra la 
claredat i la coherència del discurs escrit, l’adequació del lèxic emprat i la correcció idiomàtica. 
Pel que fa a aquesta, es descomptaran 0,05 punts per cada error d’accentuació i 0,1 per cada 
falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi, amb un màxim de dos punts de 
descompte en el conjunt de la prova. 
 
Part 1 
 
Respostes a l’exercici 1.  Text: Quim Monzó “La Monarquia”.  [3 punts] 
 
1.1. Aquest relat està escrit a partir d’un conte tradicional. Digueu de quin conte 
es trecta. En quin punt del conte tradicional comença el relat? La resposta ha 
d’ocupar entre una i cinc línies. [1 punt] 
 
Del conte de la Ventafocs. El relat comença un temps després del final del conte. 
 
1.2. Per què el terra se li enfonsa sota els peus, a la protagonista? La resposta 
ha d’ocupar entre una i cinc línies. [1 punt] 
 
Perquè té un indici evident que el seu marit li és infidel. 
 
1.3. El vespre que segueix el rei, què descobreix la protagonista, i com ho 
descobreix? [1 punt] 
 
d) Que el rei l’enganya amb les seves dues germanastres alhora. Ho descobreix pels 
números de les sabates que aconsegueix veure. 
 
 
Respostes a l’exercici 2.  Text: Andrés Trapiello “Pobres y famosos” [3 punts] 
 
2.1. De la frase «los pobres de los países ricos, o principalmente ellos, quieren 
ser famosos, para lo cual trabajan con denuedo en ese invento que se ha dado 
en llamar “redes sociales”, tanto por unirles como por mantenerlos esclavos», 
quina de les conclusions següents en podem treure? 
 
b) Les xarxes socials consoliden la situació d’injustícia de les classes més baixes, que 
són les que veuen en la fama una falsa sortida de la seva realitat. 
 
2.2. L’autor explica l’anècdota del primer comentari que va trobar en una xarxa 
social, i afirma que la major part dels comentaris eren de la mateixa mena. Com 
considera implícitament l’autor aquests comentaris? La resposta ha d’ocupar 
entre una i cinc línies. [1 punt] 
 
Creu que són absolutament banals, sense cap mena d’importància. 
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2.3. Encercleu la resposta correcta. [1 punt] 
 
Al llarg de l’article, l’autor 
d) es manifesta molt reticent a les xarxes socials perquè inciten a la recerca d’una 
fama vàcua i donen l’aparença d’importants a coses que, de fet, són completament 
fútils. 
 
 
Part 2 – exercici 3 
 
En l’exercici d’aquesta segona part s’ha de valorar la competència de l’examinand en 
la construcció d’un discurs escrit que demostri la capacitat d’argumentació i d’exposició 
ordenada i coherent de les idees del discurs. No es poden donar, per tant, respostes 
estàndard a aquest exercici, sinó només indicar que cal ponderar aquests criteris: 
 
a) la riquesa i la propietat de les idees exposades. Es valorarà negativament la 
pobresa d’idees, la no adequació d’aquestes al tema proposat i les contradiccions; 
 
b) la coherència i l’estructura ordenada i eficaç del discurs, que denoti claredat 
expositiva i capacitat de convenciment, amb independència del sentit de 
l’argumentació. Es valoraran negativament les repeticions injustificades, el desordre 
estructural, l’argumentació circular i la manca d’habilitat a plantejar el tema i a 
concloure’l; 
 
c) la riquesa i l’elegància en la forma lingüística del discurs. En aquest sentit, s’ha 
d’exigir correcció gramatical (concordances, ús recte de les preposicions i de temps 
verbals, adequació dels adjectius, etc.) i cohesió del discurs (ús apropiat de connectors 
lògics, puntuació correcta), i s’ha de valorar positivament la riquesa i la justesa del 
lèxic emprat i de les estructures sintàctiques. Contràriament, es valoraran 
negativament els errors, les febleses i els desajustaments de l’expressió escrita. 
 
A tall indicatiu, s’avaluarà amb un màxim d’1 punt sobre els 4 els aspectes 
relatius a l’apartat a), amb un màxim d’1 punt sobre els 4 els relatius a l’apartat 
b) i amb un màxim de 2 punts sobre els 4 els relatius a l’apartat c). 
 
En el cas que la resposta quedi per sota de les cent cinquanta paraules exigides, 
es descomptarà d’entrada 1 punt dels 4 totals. En el cas que la resposta depassi 
les dues centes paraules, es descomptarà d’entrada 0,5 punts dels 4 totals. 
 
 


