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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 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. Han d’assenyalar dues parts clarament diferenciades. La primera, a manera 
d’introducció, sobre el cas concret de Sebsebila. La segona part, la referida als avenços en la 
prevenció de la mortalitat infantil. 0,5 per cada part ben definida. Total: 1 punt. 
 

Qüestió 2. Valorau amb 0,25 cada significat ben explicat. Com es va acordar a la reunió de 
professors, s’admeten sinònims. 
«S’han beneficiat», «prioritat», «desafiament», «mosquiteres». Total: 1 punt. 
 

Qüestió 3. Expressions metafòriques: 
perdre un fill 
pagar peatge 
Atorgau 0,5 per cada expressió ben detectada i explicada. Total: 1 punt. 
 

Qüestió 4. 
Han de referir-se a les evidències que indica l’autora sobre la mortalitat infantil, com ha estat 
conseqüència de la declaració d’objectius i de l’aplicació concreta de determinades mesures per 
dur-ho a la pràctica. Atorgau 0,25 per cada argument ben detectat. Total: 1 punt, màxim 10 
línies. 
 

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 l’explicació correcta sobre la planificació i 1 punt per l’explicació correcta 
sobre processos. Total: 2 punts. 
 
Qüestió 7. 
La narrativa de postguerra: Mercè Rodoreda. Atorgau 0,5 punts per la situació/contextualització 
cronològicament correcta i 0,5 punts per la caracterització. Sobre Rodoreda, 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. 
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Llengua Catalana i Literatura II 
 

Model 1 
 

 
OPCIÓ B 
 

Qüestió 1.  
El títol ha de fer referència al contrast entre la societat aristocràtica decadent i les noves formes 
de vida derivades del turisme incipient. Atorgau 0,5 pel títol i 0,5 per l’argumentació correcta. 
Total: 1 punt. 
 

Qüestió 2. 
Valorau amb 0,25 cada significat ben explicat. Com es va acordar a la reunió de professors, 
s’admeten sinònims. Total: 1 punt. 
 

Els domèstics, baldament, color local, patis senyorials. 
 

Qüestió 3.  
Sentit irònic. Atorgau 0,3 punts per cada sentit ben explicat. Total: 1 punt. 
Semblant a una vaca tres vegades sagrada 
el cor de veïns que cantaven lloances, com en una tragèdia grega 
emportant-se’n les darreres violències inquisitorials 
 

Qüestió 4. 
Han de veure que l’autor descriu, d’una banda, una societat tradicional decadent, que contrasta 
clarament amb els nous comportaments procedents d’altres països, que col·lideixen en una 
societat que s’obre tímidament a les noves tendències. Atorgau 0,5 punts per la detecció 
correcta d’aquests elements i 0,5 pel desenvolupament del text. 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. 
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. 
 

Qüestió 7. 
La narrativa modernista: Víctor Català. Atorgau 0,5 punts per la situació/contextualització 
cronològicament correcta i 0,5 punts per la caracterització. Sobre Víctor Català, 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. 


