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CRITERIS DE ESPECIFICS DE CORRECCIÓ 
 

Pregunta 1: 1 punt (2 enunciats; 0,5 punts per cada enunciat). És tracta d’una pregunta de 
comprensió de la modalitat TRUE/FALSE. Es valora únicament la comprensió del text.  

En tots els casos, és necessari que l’alumne expliqui el PERQUÈ de la seva resposta, ja 
sigui utilitzant les seves pròpies paraules o bé esmentant l’evidència que es trobi dins el text. 
No es valoraran: 

- les respostes sense cap tipus de justificació. 
- les cites gramaticalment incoherents o incompletes (per exemple, abús de punts 

suspensius).  
- les respostes en les quals només s’indica la línia del text on es pot trobar l’evidència. 
- les cites textuals que no contenen la justificació precisa o inclouen més d’una 

possible justificació. 
- els casos clars de contradicció entre la resposta i l’evidència trobada al text. 

 

Pregunta 2: 1 punt (1 enunciat; 0’5 punts per la comprensió i 0,5 punts per la correcció 
lingüística de l’enunciat). Aquests criteris d’avaluació només s’aplicaran si les respostes no resulten 
ser una còpia literal del text. 

Pregunta 3: 1 punt (4 paraules o English phrases; 0,25 punts per cada paraula o English phrase). 
Es valoren els coneixements lèxics dels alumnes. En el cas del temps verbals, només 
s’acceptaran com a vàlides les respostes amb forma infinitiva o “non-finite” (es a dir, “to-
infinitive” o “bare-infinitive”). 

Pregunta 4: 2 punts (4 enunciats amb possibles sub-apartats; 0,5 punts per cada enunciat). Es 
valora la correcció de l’ús i l’estructura morfosintàctica de la llengua. 

Pregunta 5: 1 punt (4 enunciats tipus ‘odd-one-out’ de discriminació auditiva; 0,25 per cada 
enunciat). S’avaluen el coneixements fonètics de discriminació de sons de l’alumnat. 

Pregunta 6: 4 punts. Pregunta de producció lliure. Redacció de 120-150 paraules a partir d’un 
tema relacionat amb el text inicial de la prova. Es valorarà primordialment: el maneig del lèxic, 
l’organització de les idees, la coherència i la capacitat de transmetre un missatge, com també la 
creativitat i maduresa. A manera indicativa, es podria assenyalar la següent distribució de 
puntuacions: 

1 punt  Desenvolupament de la tasca (Task fulfilment) 

1 punt  Gramàtica (Grammar) 

1 punt  Organització (Organisation) 

1 punt  Vocabulari (Vocabulary) 

 
No s’avaluaran les redaccions que desenvolupin un tema distint del que es demana a l’enunciat.   
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ANSWER KEY  
 
MODEL 2. OPCIÓ A: “What will millennials kill this year?”  
 
1. TRUE or FALSE statements (1 point).  

a) FALSE (0.5):  
“We can also expect to witness the rise of the “ghost restaurant”.  
b) TRUE (0.5):  
“Fitness and wellness are more important than ever”.  

 
2. Comprehension question (1 point):  

Ideas to be reflected:  
• Short-term indulgent experiences (i.e. weekend trips, spa days and wine tours)  
• Self-development and self-improvement  
• Learning (online courses and workshops)  

 
3. Vocabulary (1 point):  

1) (To) blame (0.25); 2) Chains (0.25); 3) Beyond (0.25); 4) (To) opt for (0.25).  
 
4. Grammar (2 points):  

4.1. A: Shall/Should/Could/ Can… we eat  B: I’d rather eat         (0.5)  
4.2. a) going          b) done          (0.5)  
4.3. Mark may not/might not take part in the marathon since he is not very fit. (0.5)  
4.4. If he wasn’t/weren’t busy on Saturday he would join the trip.         (0.5) 

 
5. Phonetics and phonology (1 point):  

5.1. A) dog  (0.25)  
5.2. D) would  (0.25)  
5.3. C) clothes  (0.25)  
5.4. A) booked  (0.25) 
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MODEL 2. OPCIÓ B: “The hidden ways your language betrays your character”  
 
1. TRUE or FALSE statements (1 point).  

a) FALSE (0.5):  
1) “Introverts tend to be a lot more specific and more cautious in their language”.  
OR  
2) “Extroverts’ language tended to be more abstract and ‘loose’”  

 

b) TRUE (0.5):  
1) “There is plenty of evidence that our personality is written, quite literally, in the 
language that we use, from the tweets we send to our choice of email address”.  
OR  
2) “The same study found that volunteers were able to accurately guess the 
personality of a total stranger (…) just by reading their tweets”. 
 

2. Comprehension question (1 point)  
Ideas to be reflected:  

• Analysis of the content of nearly 700 blogs which contained hundreds of 
thousands of words.  

• Research indicated that the words people used revealed their own personality.  
 
3. Vocabulary (1 point):  

1) (To) turn out (0.25); 2) Loud (0.25); 3) (To) betray (0.25); 4) Fewer (0.25). 
 
4. Grammar (2 points):  

4.1. A: should/shall we send B: will be pleased    (0.5)  
4.2. a) ones    b) us      (0.5)  
4.3. a) kept on/went on b) turned up/showed up/shown up  (0.5)  
4.4. The passengers have been asked not to speak to the driver. (0.5)  

 
5. Phonetics and phonology (1 point):  

5.1. C) eggs  (0.25)  
5.2. A) what  (0.25)  
5.3. C) those  (0.25)  
5.4. B) retired  (0.25) 
 

 
 
 
 
 
 


