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Llengua Catalana i Literatura II Model 2 

 

 

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  
21-25errades: -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 4 anys que marca l’IEC per a la 
normativa actual. 
Acta de dia 16/04/2015, 
http://saga.uib.cat/digitalAssets/323/323268_acta160415_ll_catalana.pdf 

 

OPCIÓ A 
1. El títol ha de fer referència al fet que la cultura no és res de superflu o d’accessori («una 

arracada») . Puntuau 0,5 pel títol correcte i 0,5 si està ben desenvolupada la 
justificació. Total: 1 punt 

2. Es poden donar com a bones dues opcions. Com a mínim han de detectar-hi dues parts: 
introducció (tres primeres paràgrafs) i desenvolupament (paràgrafs quart i cinquè). Si 
consideren que hi ha introducció, desenvolupament (quart paràgraf) i conclusió (cinquè 
paràgraf) també donau-ho per vàlid. Puntuau 0,5 per la detecció correcta de les parts i 
0,5 per la justificació correcta. Total: 1 punt. 

3. Atorgau 0,25 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. Convenció de canviar d’any; 
guarniment; camp dels intangibles; indústria cultural. 

4. Han de veure que la cultura és allò que ens defineix com a humans, segons l’autora. 
Atorgau 0,5 punts per l’enfocament correcte i 0,5 per la justificació. Total: 1 punt.  

5. Sigui quina sigui la seva opinió, l’han d’exposar de manera raonada. Puntuau amb 0,5 
cada argument ben desenvolupat. Total: 2 punts, màxim 20 línies. Aplicau el barem 
indicat supra per al descompte en qüestió d’ACC. Poden citar puntualment alguna frase 
del text: valorau -0,25 si copien textualment alguna frase com si fos seva. 

6. Situació sociolingüística actual de la llengua catalana: Han de referir-se a les tres grans 
a ̀rees de parla catalana (0,5 punts) i han de centrar-se en els mitjans de comunicació 
(0,5 punts), l’educació (0,5) i l’Administració (0,5). (2 punts) 

7. Atorgau 0’5 punts per la situació/contextualització cronològicament correcta i 0,5 
punts per la caracterització la literatura dels anys 20 i 30. Sobre Rosselló-Pòrcel, 
atorgau 0,5 per la caracterització correcta de l’obra. Han de centrar-se en l’obra i no en 
els aspectes purament biogràfics. Atorgau 0,5 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. Total: 2 punts. 
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OPCIÓ B 
 

1. El títol ha de referir-se a la tensió de deixar el fill per necessitat. 0’5 pel títol correcte i 
0’5 per la justificació. 

2. Detecció de personatges. Valorau amb 0’25 per cada personatge indicat: professora 
jove, la Julieta, jo narratiu, el nin (Antoni). Si indiquen els nins de les colònies o 
esmenten na Rita, no ho penalitzeu. 

3. Atorgau 0’25 per cada significat ben explicat. Es tracta de construccions metafòriques, 
per tant valorau que en construeixen una definició que s’hi aproximi, a partir del 
context. S’hi admeten sinònims. Total: 1 punt. Aigua negra; pestanyes d’artista; llàgrima 
viva; cor de fusta. 

4. Han de veure que resulta angoixant, efecte que s’aconsegueix amb la caracterització de 
l’espai  (escales, parets de pedra, nins per tot arreu), la caracterització dels nins (bonys, 
cap afaitat), i per l’ús metafòric de determinades expressions (cor de fusta), en una 
tensió que se concreta al final del text. Valorau amb 0’25 punts que ho considerin així i 
0’75 per la justificació.  

5. Sigui quina sigui la seva opinió, l’han d’exposar de manera raonada. Puntuau amb 0’5 
cada argument ben desenvolupat. Total: 2 punts, màxim 20 línies. Aplicau el barem 
indicat supra per al descompte en qüestió d’ACC. Poden citar puntualment alguna frase 
del text: valorau -0’25 si copien textualment alguna frase com si fos seva. 

6. D’una banda, han de definir els quatre conceptes indicats. Atorgau 0’38 per cada 
concepte ben definit (0’38 x 4 = 1’5) i 0’5 per la relació correcta entre ells.  Total: 2 
punts. 

7. Atorgau 0’5 punts per la situació/contextualització cronològicament correcta i 0’5 
punts per la caracterització de la poesia modernista. Sobre Joan Maragall, atorgau 0’5 
per la caracterització correcta de l’obra. Han de centrar-se en l’obra i no en els aspectes 
purament biogràfics. Atorgau 0’5 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. Total: 2 punts. 

 
 
 
 
 


