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• En l’avaluació es tindrà en compte l’expressió escrita (coherència, adequació i cohesió textuals, 
correcció ortogràfica), que pot condicionar la puntuació de totes les preguntes.

• Per aprovar l’examen cal contestar les tres preguntes (fixau-vos que en les preguntes 1 i 2 cal 
elegir entre diverses opcions).

• Cal demostrar el coneixement i la lectura aprofundida de les obres.

• Evitau els esquemes en la redacció de les respostes.

• Les preguntes es poden respondre en el full d'examen.

1. Contextualitza i  explica en set  o vuit  línies aproximadament  a què es refereixen 
QUATRE dels termes següents (4 punts).

Plaerdemavida
Rèquiem [d'Anna Akhmàtova]
hamartia
tragèdia
acmeisme
ciclop
Rosencratz i Guildenstern

2. Contesta de manera extensa i argumentada UNA d'aquestes preguntes (3 punts).

2.1. Explica: a) quins són els temes principals de la novel·la  Frankenstein, de 
Mary Shelley, i b) per què creus que el títol complet de l'obra és Frankenstein o 
el modern Prometeu.

2.2. Explica quins són els temes i els personatges principals de La metamorfosi 
de  F.  Kafka.  Justifica  la  teva  resposta  fent  menció  a  elements  concrets  de 
l'argument de l'obra.



3.  Llegeix  el  fragment  i  contesta  de  manera  extensa  i  argumentada  les  preguntes 
següents (3 punts).

a) Identifica'l i contextualitza'l en el marc de l'obra on s'inclou.

b) Comenta'l tot responent les qüestions següents:
 Quin és el tema del text?
 En quin sentit podem afirmar que l'obra on s'inclou és al·legòrica?

L'esposa

Mentre el rei és a la seva estança
el meu nard exhala el seu perfum.
El meu estimat m'és un saquet de mirra
que reposa entre els meus pits.
El meu estimat m'és un raïm de cipre
a les vinyes d'En-Gadi.

Diàleg dels esposos

Que n'ets, de bella, amiga meva,
que n'ets, de bella!
Els teus ulls són coloms.
Que n'ets, de bell, estimat meu, i d'encisador!
Com verdeja el nostre llit!
Les bigues de casa nostra són cedres;
els nostres enteixinats són xiprers.

L'esposa

Jo sóc un narcís de Saron,
el lliri de les valls.

L'espòs
Com un lliri entre els cards,
és la meva amiga entre les donzelles.

Glossari:

cedre: nom donat a diferents espècies d'arbres resinosos.
enteixinat: encreuament de bigues i de motllures en un sostre.
cipre: planta de la família de les ericàcies; flor d'aquesta planta.
En-Gadi: plana fèrtil a la vorera occidental de la mar Morta.
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• Puntuació: 
La primera pregunta val 4 punts. 
La segona pregunta val 3 punts.
La tercera pregunta val 3 punts.

• Per aprovar l’examen cal contestar les tres preguntes.

• L’avaluació  de  l’expressió  escrita  tindrà  en  compte  la  coherència  i  la  cohesió  textual 
(especialment en la capacitat de relacionar els conceptes i de construir un discurs desenvolupat, 
no esquemàtic) i la correcció ortogràfica tot al llarg de l'examen, i es reflectirà en la puntuació de 
les preguntes. 

Criteris de correcció per preguntes:

En la primera pregunta: 
• S'han de contestar quatre conceptes dels set que es proposen. Si se'n contesten més de 

quatre, s'eliminaran els que apareguin en darrer lloc.
• La identificació adequada del terme es valorarà amb 0,25 punts. 
• La contextualització correcta es valorarà amb 0,5 punts.
• La caracterització adequada es valorarà amb 0,25 punts.
• Per  obtenir  la  puntuació  completa  per  concepte  (1  punt)  cal  identificar-lo, 

contextualitzar-lo i caracteritzar-lo de manera completa, fent menció a les obres amb les 
quals es pot relacionar el terme i a les implicacions que té en la seva concreció o en el 
seu desenvolupament.

En la segona pregunta:
• Per aprovar la pregunta cal demostrar un coneixement de l'obra, així com dels conceptes 

que s'hi han de relacionar.
• Es valorarà la capacitat de l'alumne de demostrar la lectura aprofundida del text. 
• Es  valorarà  específicament  la  capacitat  de  respondre  de  manera  argumentada  les 

qüestions concretes que es relacionen amb les obres:
− En l'opció 2.1, per aprovar la pregunta cal que s'identifiquin els temes principals de 

l'obra i no sols l'argument. La resolució adequada de la segona pregunta, referent al 
títol, es considerarà molt favorablement.

− En l'opció 2.2, per aprovar la pregunta cal que s'identifiquin tant els temes com els 
personatges principals de la novel·la, així com la seva significació en l'obra. No n'hi 
ha prou amb un resum de la novel·la, sinó que cal una explicitació i anàlisi del 
contingut en referència a les dues qüestions que es plantegen.

En la tercera pregunta:
• Per aprovar la pregunta és necessari contextualitzar el fragment adequadament, comentar-lo, 

i respondre les preguntes que es proposen respecte a la seva ubicació en el marc de la Bíblia.
• Es valorarà molt especialment la capacitat de l'alumne de comentar el text i les imatges que 

hi apareixen i la seva configuració retòrica (metàfores, llenguatge al·legòric, etc.), així com 
les  reflexions  sobre  la  projecció  posterior  del  text  en  la  literatura  i  la  cultura  (en  la 
identificació, per exemple, de la metàfora «llir entre cards» en la poesia d'Ausiàs March).




