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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. 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, breument (màxim cinc línies per nom o concepte) 
TRES dels termes següents (3 punts):

Metonímia  Èpica    Ofèlia       Frankenstein  Simbolisme

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

B.1. Explica l’estructura general del  Decameró i elegeix dos contes del recull per 
explicar com s’hi tracta el tema de l’amor.

B. 2. Què és una tragèdia? Explica el concepte argumentant la teva resposta a partir 
del comentari de l’argument i les característiques principals de Hamlet i d’Èdip Rei.

Bloc C. Comenta el següent fragment tot explicant: a) qui és el narrador d’aquesta 
novel·la i des de quin punt de vista explica la història; b) quina és l’evolució que pateix 
el protagonista en el decurs de la novel·la (3,5 punts).

«Gregor passava els dies i les nits sense dormir gairebé gens. De vegades se li acudia pensar 
que, quan la porta tornaria a obrir-se, prendria altra vegada a càrrec seu els afers de la família, 
com feia  abans;  en els  seus pensaments  tornaven a aparèixer,  després  de molt  de temps, el 
director i el gerent, els empleats i els aprenents, aquell noi dels encàrrecs tan curt de gambals, 
dos o tres amics d’altres establiments, la cambrera d’un hotel de províncies ––un fugisser record 
d’amor––, la caixera d’una botiga de barrets, a qui havia fet la cort seriosament però amb massa 
poca  insistència.  Tots  apareixien  barrejats  amb cares  de  gent  estranya  o  oblidada,  però  en 
comptes d’ajudar-los a ell i a la seva família, eren del tot inassequibles; i Gregor estava content 
quan s’esfumaven. Però després, a causa d’aquestes visions, perdia totes les ganes de preocupar-
se  dels  maltractes  de  què  era  objecte  i,  per  bé  que  no  podia  imaginar-se  res  que  pogués 
despertar-li la gana, es posava a rumiar de quina manera arribaria fins al rebost per menjar-se, 
encara que fos sense gana, tot allò que de fet li pertocava».
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Puntuació:
El primer bloc val tres punts (un per concepte, cal contestar-ne 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 l’estructura 
del Decameró, articulada com una trama encastada, a partir de les diverses jornades i dels diferents 
relats. Caldrà així mateix que demostri la lectura i comprensió de dos contes en concret, així com 
també que sigui capaç de fer-ne un comentari temàtic ––referit a l’amor–– que els vinculi també al 
conjunt de l’obra. S’apreciarà molt especialment la capacitat de tractar a partir de la concreció dels 
contes aspectes generals de l’obra de Boccaccio.

En la pregunta B.2,  per aprovar aquesta pregunta cal en primer lloc definir adequadament el 
concepte de tragèdia des del marc dels estudis literaris, això vol dir, en relació amb un gènere 
literari amb una formalització específica. Caldrà, així mateix, demostrar la capacitat d’identificar 
l’estructura d’aquest  gènere a  Hamlet i  Èdip Rei.  Es valorarà molt  especialment la menció al 
model aristotèlic de tragèdia i a la seva aplicació a l’obra de Sòfocles. És imprescindible la menció 
al concepte de catarsi així com l’aplicació de l’estructura clàssica de la tragèdia a l’anàlisi de les 
obres. De la mateixa manera, serà també valorada molt positivament l’explicació de l’evolució que 
pateix el gènere en la tragèdia elisabetiana, i les aportacions de l’obra de Shakespeare a la seva 
formalització i, en concret, en referència a les tragèdies anomenades «de venjança».

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. En la resposta al punt a) cal primer de tot distingir entre el 
narrador de l’obra i el seu protagonista, així com explicar la focalització de l’obra des de la mirada 
d’aquest. S’apreciarà especialment l’ús de categories dels estudis literaris (narrador omniscient, 
tipus de focalització o punt de vista, etc.). Pel que fa a la pregunta b), caldrà demostrar la lectura 
de l’obra i la capacitat de fer-ne una síntesi comprensiva que prengui en consideració l’evolució 
del  personatge  de  Gregor  (entre  la  submissió,  la  revolta  i  la  degradació).  Es  valorarà  molt 
positivament  que  es  tinguin  en  compte  les  relacions  amb  l’espai  (la  porta  oberta  o  tancada, 
l’habitació de Gregor) i amb els altres personatges de l’obra (i.e. la relació amb la seva germana).


