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• Puntuació:   

El primer bloc val 4 punts (1 punt per concepte). 
El segon bloc val 6 punts (3 punts per cada pregunta). 

  
• Per aprovar l’examen cal contestar totes les preguntes (4 conceptes en el primer bloc i 2 

preguntes en el segon). No es poden deixar preguntes en blanc. 
• 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 l'avaluació de les 
preguntes.   

  
Criteris de correcció per preguntes:  

  
En la primera pregunta:   

• S'han de contestar quatre conceptes dels sis 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 i l’explicació breu i correcta es valoraran amb 0,5 punts.  
• La caracterització completa del terme es valorarà amb 0,75 punts.  
• Per obtenir la puntuació completa per concepte (1 punt) cal identificar-lo, contextualitzar-lo i 

caracteritzar-lo de manera completa, i fent menció breument a les obres amb les quals es pot 
relacionar el terme i a les implicacions en el seu desenvolupament.  

 
En la segona pregunta:  

• Per aprovar la pregunta cal demostrar un coneixement de l'obra, com també 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 la pregunta 2.1, per aprovar la pregunta cal que s'identifiquin els temes principals de 
l'obra, i no sols explicar-ne l’argument. Caldrà explicar per què el personatge de Don 
Quijote no s'adiu al model de cavaller de les novel·les anteriors a les de Cervantes. S'espera 
que es faci menció de les característiques fonamentals del personatge (la idea d'idealisme, la 
bogeria, l'honor, la parla arcaitzant...) així com la manera com es relaciona amb els altres 
personatges de l'obra. S'avaluarà molt positivament que s’expliqui què és la novel·la de 
cavalleries i en quin sentit es pot afirmar que Cervantes elabora una paròdia del gènere. La 
menció d’episodis concrets del fragment llegit o d'altres episodis de l'obra es considerarà 
especialment en la puntuació. 

En la pregunta 2.2, per aprovar cal parlar d'Èdip rei com a tragèdia. Es valorarà la definició 
del gènere a partir de l'argument de l'obra de Sòfocles, així com a partir de les categories que 
estableix sobre aquest aspecte Aristòtil (hamartia, peripatea, catarsi...). Caldrà parlar dels 
personatges principals (Èdip, Laios, Iocasta...) i de la manera com intervenen en 
l'esdeveniment de la tragèdia. Es valorarà molt positivament la demostració de la lectura a 
partir del comentari de moments concrets de l'obra, la reflexió personal sobre l'obra, així 
com la menció de les seves derivacions posteriors (i. e. el complex d'Èdip). 

En l'opció 2.3, per aprovar la pregunta cal explicar quines són les característiques principals 
de l'obra poètica d'Akhmàtova i fer menció concreta del poema que s'ha de comentar. En el 
primer sentit es valorarà la capacitat per identificar correctament els dos temes fonamentals 
de la seva obra (el tema amorós-existencial i el compromís col·lectiu de Rèquiem) i les seves 
vinculacions amb l'estètica acmeista. En el segon sentit, per obtenir una puntuació alta, 
caldrà identificar el tema del poema i comentar-lo fent esment de les principals imatges i 
figures retòriques que hi apareixen.  
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Instruccions: 

� 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 respondre totes les preguntes que s'indiquen. Fixau-vos que en el 
primer bloc, cal elegir 4 conceptes dels 6 que es proposen; en el segon bloc, cal elegir 2 
preguntes de les 3 que es proposen. 

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

� Evitau els esquemes en la redacció de les respostes. 
 
Bloc 1. Contextualitza i explica en set o vuit línies aproximadament QUATRE dels 

conceptes següents (4 punts): 

• Novel·la gòtica 
• Prometeu 
• Tirèsies  
• Carmesina 
• Càntic dels càntics 
• Llir entre cards 

 
Bloc 2. Contesta de manera EXTENSA i ARGUMENTADA DUES d’aquestes 

preguntes (3 punts per pregunta):  

2.1. Explica per què podem dir que Don Quijote és un antiheroi i com es relaciona amb els 
altres personatges de la novel·la de Miguel de Cervantes. Argumenta la resposta fent menció 
a elements concrets de l'argument de l'obra.  

2. 2. Explica l'argument de l’obra Èdip rei tot fent referència: a) als temes i els personatges 
principals, i b) al gènere teatral al qual pertany. 

2.3. Comenta el següent poema d'Anna Akhmàtova explicant: a) quines són les 
característiques principals de la seva poesia; b) quin és el tema d'aquest poema; c) alguns 
dels recursos poètics que fa servir (figures retòriques, imatges poètiques, etc.). 
 
El cant de l'última trobada 

L'angoixa em feia el pit de glaç, 
però la passa era lleugera..., 
i vaig posar-me el guant esquerre 
a la mà dreta, sense esment. 

Semblaven tants els esglaons, 
i, ho sé prou bé, sols eren tres! 
Un prec mormolà la tardor 
entre els erables: 'Mor amb mi! Erable: arbre de fulles palmades, semblants a les del plàtan. 

Una capriciosa m'ha traït 
es diu Fortuna, trista, vil, voluble.' 
Vaig dir: 'També a mi m'han traït: 
amor, amor, moriré amb tu!' 

Heus aquí el cant de l'última trobada... 
Vaig contemplar aquella casa fosca. 
Dins la cambra tan sols cremaven ciris 
amb una flama groga, indiferent. 

1913 [Versió de Maria Mercè Marçal i Monika Zgustová]  


