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Llengua Catalana i Literatura 
Model 3. Criteris específics de correcció 

 

 
 
OPCIÓ A 
 
Qüestió 1: El resum ha de reflectir que han entès el text, en el sentit que: 1) hi detecten la 
manca de respecte per la cosa pública i 2) la causa fonamental d’aquesta situació és la manca 
d’educació. Valorau amb 0,5 punts cada part ben vista. Total: 1 punt. 
 
Qüestió 2: Han d’indicar-ne tres exemples extrets del primer paràgraf. Atorgau 0,3 per cada 
exemple ben detectat. Total: 1 punt. 
 
Qüestió 3: Han d’explicar el significat de «nit de bogeria», «seients esventrats», «armats amb 
tota mena d’andròmines» i «fan el garrepa». No poden fer-ne servir sinònims. Atorgau 0,25 
punts per cada significat correcte. Total: 1 punt. 
 
Qüestió 4: La diferència rau en el fet que els països que inverteixen en educació tenen més 
respecte per la cosa pública i, per tant, són més cívics. Valorau amb 0,5 punts si detecten 
correctament l’opinió de l’autor i amb 0,5 l’argumentació. 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. 
 
Qüestió 6: La planificació lingüística i els processos de normalització. Total: 2 punts. 
 
Qüestió 7: El teatre modernista: Santiago Rusiñol. Atorgau 0,5 punts per la 
situació/contextualització cronològicament correcta i 0,5 punts per la caracterització. Sobre 
Santiago Rusiñol, 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. 
 
 
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de l’examen.  
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OPCIÓ B 
 
Qüestió 1: Han d’indicar les dues frases següents: 
a) que el meu Ramon és molt complidor, que no sembla un xicot d’aquests d’avui que van 
esbojarrats per la vida (0,5 punts). 
b) miri si és sort, en els temps que corren… (0,5 punts). 
Total: 1 punt 
 
Qüestió 2: Han d’explicar correctament el significat de «barrera subtil» (0,3 punts), 
«esbojarrats» (0,3 punts), «edat d’or» (0,3 punts). No poden donar-ne sinònims. Total: 1 
punt. 
 
Qüestió 3: A més de l’explicació, en aquesta ocasió s’admeten sinònims. 
«Havia arribat la seva imatge a la retina» (0,3 punts). L’havia vista.  
«Les queixes ancestrals» (0,3 punts). Les queixes constants i universals sobre els joves. 
«fons del calaix més profund de tots» (0,3 punts). La innocència que queda amagada en el 
record, en la memòria més íntima. 
Total: 1 punt. 
 
Qüestió 4: Poden indicar que la veu narradora sent nostàlgia del passat («El passat sí que era 
bell. Ai, el passat, tan remot, quina llàstima que l’hem perdut!»), que tanmateix ja no és. 
Atorgau 0,5 punts per l’argumentació i 0,5 punts per l’exemplificació.  
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. 
 
Qüestió 6: 6. Bilingüisme: definició i tipus. 0,5 per la definició correcta i 0,5 per cada tipus 
ben explicat. Valorau positivament que en donin exemples. Màxim 2 punts.  
 
Qüestió 7: El teatre durant la Renaixença: Àngel Guimerà. Atorgau 0,5 punts per la 
situació/contextualització cronològicament correcta i 0,5 punts per la caracterització. Sobre 
Àngel Guimerà, 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. 
 
 
 
 
Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de l’examen.  
 


