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Llengua Catalana i Literatura II Model 1 

SOLUCIONS 
 

Per als dos models, criteris de correcció específics: 
 

Errors ortogràfics: 
0-5 errades: -0  

6-10 errades: -0,25 punts  

11-15 errades: -0,5 punts  

16-20 errades: -1 punt  

21-25 errades: -1,5 punts  

26 errades o més: -2 punts 
 

Cinquena pregunta (redacció), descompte per ACC:  

-1 punt per coherència, -0,5 per cohesió, -0,5 per adequació 

Recordau el període d’adaptació de quatre anys que marca l’IEC per a la 

normativa actual. 

Acta del dia 16/04/2015, 

http://saga.uib.cat/digitalAssets/323/323268_acta160415_ll_catalana.pdf 
 

OPCIÓ A 
 

1. Haurien de referir-se a l’ús abusiu dels grups de WA. En qualsevol cas, valorau amb 0,5 

punts el títol que s’adequï al contingut del text. Atorgau 0,5 punts per l’argumentació 

correcta. Total: 1 punt. 

2. Han de destacar, com a mínim, dues idees principals: a) el mal ús que sovint es fa de 

les noves tecnologies, i b) la conseqüència que això té, que es manifesta en la 

sobreprotecció d’alguns pares. Atorgau 0,5 punts per cada idea ben detectada i 

exposada o resumida. Total: 1 punt. 

3. Significats ben explicats: danys col·laterals, missatge delator, mínim de contenció, 

circuit paral·lel. Atorgau 0,25 punts per cada significat ben explicat. 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. S’hi admeten sinònims (total: 1 punt). 

4. Han de copsar que l’autor no n’és del tot contrari, en defensa l’ús sempre que s’empri 

amb seny i sense interferir en la feina dels professors. Total: 1 punt, màxim 10 línies. 

5. Sigui quina sigui la seva opinió, l’han d’exposar de manera raonada. Puntuau amb 0,5 

punts cada argument ben desenvolupat. Total: 2 punts, màxim 20 línies. Aplicau el 

barem indicat supra per al descompte en qüestió d’ACC. 

6. Puntuau amb 0,4 punts la definició correcta de prejudici. Atorgau 0,4 punts per cada 

prejudici lingüístic identificat i descrit correctament. Total: 2 punts. 

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 

anomenar-ne, almenys, dos autors (1 punt). Han de desenvolupar la resposta, no basta 

que en facin un esquema. 
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Llengua Catalana i Literatura II Model 1 

OPCIÓ B 
 

1. Han de detectar que hi apareixen dues veus, la del jo narrador i la del personatge 

convidat a sopar. També cal que vegin que en un moment hi ha una alusió en estil 

directe. Atorgau 0,5 punts per la detecció correcta de les veus i 0,5 per la identificació 

correcta de l’estil. 

2. Preferiblement, «una mar cansada de tant d’estiu» i «la nit mallorquina bulli i es 

recargoli, cridi i suï fins a l’extenuació». Atorgau 0,5 punts per cada personificació ben 

detectada. 

3. Les referències textuals són prou concretes com perquè situïn l’acció en una nit de finals 

d’estiu, de darreries d’agost (acceptau com a vàlides les dues possibilitats). Poden 

situar l’acció a Alcanada, a la terrassa de ca l’interlocutor del narrador o també en un 

espai costaner, proper a la mar. Atorgau 0,5 per la ubicació correcta de l’espai i 0,5 per 

la temporal. No puntua la ubicació ni la temporalització genèrica. 

4. Han d’indicar que la revolució és allò que marca la diferència. Valorau amb 0,5 punts si 

ho detecten i amb 0,5 punts l’argumentació si hi estan d’acord o no. 

5. Sigui quina sigui la seva opinió, l’han d’exposar de manera raonada. Puntuau amb 0,5 

punts cada argument ben desenvolupat. Total: 2 punts, màxim 20 línies. Aplicau el 

barem indicat supra per al descompte en qüestió d’ACC. 

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. Total: 2 punts. 
7. Atorgau 0,5 punts per la situació/contextualització cronològicament correcta i 0,5 

punts per la caracterització. Sobre Salvat-Papasseit, atorgau 0,5 punts per la 

caracterització correcta de l’obra. Atorgau 0,5 punts si citen dues obres correctament. 

Han de desenvolupar la resposta, no basta que en facin un esquema. Valorau que no hi 

hagi errors greus de contextualització i que no es fixin exclusivament en els aspectes 

biogràfics, sinó que es refereixin a la caracterització literària. Total: 2 punts. 

 

 

 


