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Model 1

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. Bloc A: cal elegir 

3 termes dels 5 que es proposen. Bloc B: cal elegir 1 pregunta de les 2 que es proposen. 
Bloc C: cal comentar el text tot responent les preguntes que es plantegen.

 Cal demostrar el coneixement i la lectura aprofundida de les obres.
 És molt aconsellable evitar els esquemes en la redacció de les respostes.

Bloc A. Contextualitza i explica, aproximadament en set o vuit línies, TRES dels 
termes següents (3 punts):

Boccaccio Poloni    Metàfora Acmeisme Novel·la gòtica

Bloc B. Contesta de manera extensa i argumentada UNA d’aquestes preguntes (3,5 
punts):

B.1. Explica detalladament el context històric, social i literari de l’Odissea. Cal, a 
més,  que expliquis en la  teva exposició l’argument  de l’obra i  les qüestions més 
rellevants referides a la seva autoria.

B.2. Argument i personatges de Don Quijote de la Mancha. Explica l’evolució dels 
dos personatges principals fent menció a aspectes concrets de l’argument de l’obra i 
als seus temes principals. 

Bloc C. Comenta el següent poema situant-lo en l’obra del seu autor i analitzant-ne el 
tema i les figures retòriques (3,5 punts).

L’ALBATROS

Sovint, per divertir-se, les tripulacions
capturen els albatros, ocells grans de l’oceà,
que, companys indolents, segueixen el viatge
del vaixell que s’esmuny sobre severs abismes.

Un cop els han deixat jaient damunt la fusta,
els prínceps de l’atzur, maldestres i porucs,
arrosseguen feixucs les seves ales blanques
per sobre la coberta, com si es tractés de rems.

Viatger que volava... ara maldestre i indolent!
Tan bell fa poc... ara ridícul, repugnant!
Un li remena el bec amb una pipa curta,
l’altre es fa el coix i imita l’esguerrat!

El Poeta és semblant a aquest príncep dels núvols
que coneix la tempesta i es mofa de l’arquer;
exiliat per terra, enmig de les xiulades,
les ales de gegant no el deixen caminar.
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Puntuació:
El primer bloc val tres punts (un per concepte, cal respondre’n tres)
El segon bloc val tres punts i mig (cal respondre només una de les dues preguntes)
El tercer bloc val tres punts i mig
Per aprovar l’examen cal contestar totes les preguntes. No es poden deixar preguntes en blanc.
En l’avaluació de l’expressió escrita, es tindrà en compte la coherència i la cohesió textual (especialment, 
la  capacitat  de  relacionar  els  conceptes  i  de  construir  un  discurs  desenvolupat,  no  esquemàtic)  i  la 
correcció ortogràfica tot al llarg de l'examen. Es reflectirà en la puntuació de les preguntes.  
 
Criteris de correcció per preguntes: 

En el bloc A:  
S'han de contestar tres conceptes dels que es proposen. Si se'n contesten més de tres, s'eliminaran 
els que apareguin en darrer lloc. 
La identificació adequada del terme es valorarà amb 0,25 punts.  
La contextualització i l’explicació 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 de les obres amb les quals es pot 
relacionar el terme i les implicacions en el seu desenvolupament. 

En el bloc B: 
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 i d’emprar una 
terminologia vinculada als estudis literaris per resoldre les preguntes.  
Es  valorarà  específicament  la  capacitat  de  respondre  de  manera  argumentada  les  qüestions 
concretes que es relacionen amb les obres: 

En la pregunta B.1, per aprovar la pregunta cal que l'alumne sigui capaç d’explicar el context 
històric, social i literari de l’Odissea en el marc de la cultura grega. Es valorarà que es mencionin 
conceptes com el d’epopeia, el sentit del mite o del cànon en la literatura grega. Així mateix, cal 
que s’exposin: a) les diferents èpoques de la literatura grega (arcaica, clàssica i hel·lenística), b) 
el concepte d’èpica en la tradició grega. Cal, així mateix, que es coneguin bé les implicacions de 
l’autenticitat incerta de les dades disponibles sobre la biografia d’Homer i el seu vincle respecte 
de  l’obra  en  qüestió.  Es  valorarà  molt  favorablement  la  menció  als  temes  i  l’estructura  de 
l’Odissea.

En la pregunta B.2, per aprovar aquesta pregunta no n’hi ha prou a anomenar Don Quijote i 
Sancho Panza. Cal que es reflexioni, a partir de la demostració que s’han llegit els fragments de 
l’obra del temari de l’assignatura, sobre les característiques profundes dels dos personatges, més 
enllà dels tòpics que se’ls assignen. S’espera, així, que l’alumnat sigui capaç de reflexionar sobre 
la bogeria de Don Quijote i com contagia la mirada del seu suposat escuder. Cal que es comenti 
la contraposició entre els dos personatges però també les seves semblances. Es valorarà molt 
positivament, pel que fa als narradors, que es demostri un coneixement de la complexa estructura 
narrativa de l’obra, amb un narrador homodiegètic  i  intrús que remet a l’existència  d’autors 
diversos del relat (Cide Hamete Benengeli).

En el bloc C:
Per tenir  una puntuació equivalent  a  l’aprovat d’aquesta pregunta és imprescindible  que en el 
comentari es faci menció directa al text. Cal, així mateix, contextualitzar-lo en l’obra de Charles 
Baudelaire  (context  històric  i  estètic,  característiques  i  temes  de  Les  flors  del  mal,  etc.).  Es 
valorarà  molt  especialment  la  menció  a  la  importància  simbòlica  del  poema  en  l’obra  de 
Baudelaire, com també l’ús de les categories crítiques adients per al comentari del poema (figures 
retòriques, enunciació lírica, mètrica, etc.).


