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Llengua Catalana i Lietratura II Model 2 

Solucions 
 

Per als dos models, criteris de correcció específics: 
 

Errors ortogràfics: 
0-5 errades: -0 punts 

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 
 

Acta del dia 16/04/2015, 

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

 
OPCIÓ A 
 

Qüestió 1.  
El títol ha de reflectir el contrast entre el drama dels refugiats i la comoditat europea. Atorgau 

0,5 punts pel títol i 0,5 per l’argumentació correcta. Total: 1 punt. 
 

Qüestió 2. 
Han de detectar dues parts diferenciades: la primera, referida a la situació puntual de l’onada de 

fred. La segona, referida a la comparació entre com es viurà l’onada de fred a casa nostra i la 

reflexió sobre el mateix fenomen en el cas dels refugiats. Atorgau 0,5 per la identificació de les 

parts i 0,5 per la justificació correcta. Total: 1 punt. 
 

Qüestió 3. 
Atorgau 0,25 punts per cada significat ben explicat: 

cor congelat, cinisme europeu, forats de la vergonya, sang tan freda. 

Total: 1 punt. 
 

Qüestió 4. 
L’autor denuncia la manca de reacció de les autoritats europees. Sense la intervenció de les 

ONG, la situació dels refugiats seria absolutament catastròfica. Atorgau 0,5 si detecten la 

denúncia de l’autor i 0,5 per l’argumentació correcta. 
 

Qüestió 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. 
 

Qüestió 6. 
Atorgau 0'5 per l'explicació correcta sobre diglòssia. Atorgau 0'75 punts per definició correcta 

de conflicte lingüístic i 0'75 per cada aspecte concret: miroització, subtitució i normalització. 

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

caracterització. Sobre Bartomeu Rosselló-Pòrcel, atorgau 0,5 per la caracterització correcta de 

l’obra. 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. 

 

OPCIÓ B 
 

Qüestió 1. 
El títol hauria de referir-se a la campana com a objecte o mòbil narratiu que provoca la reflexió 

de la veu narradora. Atorgau 0,5 pel títol i 0,5 per la justificació correcta. Total: 1 punt. 
 

Qüestió 2. 
Atorgau 0,5 per cada cas. Total: 1 punt. 

Metàfora: el sol tan madur d’octubre 

Comparació: massissos com estàtues 
 

Qüestió 3. 
Matí de diumenge de mitjan octubre. 0,5 punts. 

Espai rural, estirat sota un pi. 0,5 punts. 

Total: 1 punt. 
 

Qüestió 4. 
Inicialment la veu narradora se sent alegre: el narrador sent el tritlleig de la campana i, sobretot, 

està content perquè ha somniat la Trini. Tanmateix, hi sura la tristesa de la realitat (es confon la 

campana amb l’esquella del bestiar), que es confirma amb l’afirmació final. 

Atorgau 0,25 per la detecció d’aquesta felicitat transitòria, 0,25 per l’argumentació correcta i 

0,25 per cada exemple ben definit. Total: 1 punt. 
 

Qüestió 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. 
 

Qüestió 6. 
Atorgau 1 punt per la definició i explicació correcta de mitificació del bilingüisme. Atorgau 0,5 

per l’explicació correcta de bilingüe i 0,5 per l’explicació correcta de bilingüista. Total: 2 punts. 
 

Qüestió 7. 
Atorgau 0,5 punts per la situació/contextualització cronològicament correcta i 0,5 punts per la 

caracterització. Sobre Joan Maragall, atorgau 0,5 per la caracterització correcta de l’obra. 

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. 

 

 


