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SÈRIE 1

OPCIÓ A

Vegeu el document “Estructura dels exercicis de llengua catalana i de llengua castellana. Criteris
generals d’avaluació”, especialment l’apartat “Descompte per faltes !!!!Comprensió i reflexió
lingüística""""”.

1.1. (a) En aquesta carta adreçada a un metge a qui demana consell per guarir-se, (b,c) la narradora

narra i descriu en primera persona un seguit d’esdeveniments i de calamitats que la menen a concloure

que és una bruixa: la mort del marit, l’emmalaltiment sobtat l’endemà de negar una visita al fill, la

visió del fill encara petit, la visió d’una pomera al bell mig del mar, etc.; (d) un món imaginari que la

narradora no sap interpretar d’altra forma que atribuint-se poders de bruixeria.

4 idees ben expressades – 1 punt

3 idees ben expressades – 0.75 punts

2 idees ben expressades – 0.5 punts

1 idea ben expressada – 0.25 punts

Altrament – 0 punts

1.2. Respostes possibles:

A) a trenc de dia a punta d’alba, en aixecar-se el dia, a punta de dia
B) a caiguda de nit a entrada de fosc, a la caiguda del dia, al capvespre
C) me n’han passades de tots colors n’he vistes de tots colors, n’he passades de totes, n’he

passades  de verdes i de madures
D) visc sempre amb l’ai al cor visc sempre amb un peu enlaire, visc sempre patint, estic

sempre {expectant, en joli, en suspens}

8 respostes correctes - 1 punt

7-6 respostes correctes - 0.75 punts

5-4 respostes correctes – 0.5 punts

3-2 respostes correctes – 0.25 punts

Altrament – 0 punts

1.3.
goso – gosar . Atrevir-se, tenir el coratge suficient per a fer alguna cosa

barrinat – barrinar. Rumiar, meditar, pensar

esparverada – esparverar. Esverar granment

També s’ha de considerar correcte si l’estudiant contesta que els dos últims mots es poden trobar al

diccionari en forma adjectival: barrinat, esparverat.

Si les tres formes de diccionari són correctes – 0.25 punts

Altrament - 0 punts

Per cada definició correcta – 0.25 punts

1.4. Respostes possibles:

A) vergonyosa de mena exagerada de mena, espavilada de mena

B) esverada com una gallina eixelebrada com una gallina, esvalotada com una gallina,

poruga com una gallina

C) forta com un cavall robusta com un cavall, alta com un cavall
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6 respostes correctes - 1 punt

5 respostes correctes - 0.75 punts

4 respostes correctes – 0.5 punts

3 respostes correctes – 0.25 punts

Altrament – 0 punts

2. La redacció s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura dels exercicis de llengua catalana i

de llengua castellana. Criteris generals d’avaluació”, vegeu l’apartat “Criteris de valoració de la
redacció !!!!Expressió escrita i Comentari crític""""”.

3.1. Possible resposta:

Senyor,

Us escric aquesta carta per explicar-vos el que em passa. No us n’estranyeu, ni tampoc del fet que

firmi amb un nom que no és el meu. Segurament que faig mal fet de dir-vos-ho així, perquè ara ja

sabeu que el nom amb què firmo no és el que em correspon, però ni que l’endevineu, jo sempre ho

negaré. Sóc molt vergonyosa i la gent em fa por. D’un parell d’anys ençà visc molt trasbalsada.

Si la resposta és correcta - 1 punt

Si la resposta és només és parcialment acceptable - 0.5  o 0.25 punts, segons la coherència del text

Altrament - 0 punts

3.2.
a) Oració principal: vostè no s’ho pensaria

(També es pot acceptar: vostè no s’ho pensaria però he de dir-li (...)  que no és el meu)

b) Oració subordinada concessiva: Encara que faig mal fet de dir-li que no se n’estranyi
c) Antecedent del pronom ho: que el nom amb què firmo no és el meu

3 respostes correctes – 1 punt

2 respostes correctes – 0.5 punts

1 resposta correcta – 0.25 punts

Altrament – 0 punts

3.3. Resposta possible:

“Se’m fa difícil d’expressar-me per escrit perquè la feina de pagès no té res a veure amb la d’escriptor,

però allò que em passa em torba tant i em trasbalsa de tal manera que necessàriament podré explicar-

me amb lletres.”

Qualsevol variant semblant, fins i tot amb algun canvi acceptable en la puntuació, constitueix una

resposta correcta.

Si la reformulació és completa – 1.5 punts

Si la resposta conté 5 substitucions apropiades - 1 punt

Si la resposta conté 3 substitucions apropiades – 0.5 punts

Altrament - 0 punts

3.4. “No recordo haver tingut mai cap malaltia”

Si la resposta és correcta – 0.5 punts

Altrament – 0 punts
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OPCIÓ B

Vegeu el document “Estructura dels exercicis de llengua catalana i de llengua castellana. Criteris
generals d’avaluació”, especialment l’apartat “Descompte per faltes !!!!Comprensió i reflexió
lingüística""""”.

1.1. (a,b) El tema del text és exposar algunes mesures higienicosanitàries, de les quals es té

coneixement, que es posaren en pràctica durant l’epidèmia de pesta de1820. (c) Al primer paràgraf

s’exposa el concepte d’epidèmia. (d) Al segon paràgraf s’esmenta el coneixement que tenim de la

situació sanitària de l’illa a la qual es fa referència al segle XIX. (e) Del tercer al cinquè es dóna

informació referent al contingut de bans de l’època i de mesures diverses de control.

5 idees ben expressades – 1 punt

4 idees ben expressades - 0.75 punts

3 idees ben expressades - 0.5 punts

2 idees ben expressades - 0.25 punts

Altrament - 0 punts

1.2.
A) flagell Càstig

B) afectes Afectats

C) bans Disposició, ordre, edicte

D) llatzerets Centre o establiment destinat a l’observació de persones que poden patir

epidèmies o ser transmissores de malalties endèmiques

4 definicions correctes – 1 punt

3 definicions correctes – 0.5 punts

2 definicions correctes – 0.25 punts

Altrament – 0 punts

1.3. El text original parteix d’un primer paràgraf introductori, de caràcter general, i en paràgrafs

successius es presenta informació cada vegada més específica. El canvi d’ordre de paràgrafs que es

proposa no és possible, per tal com resultaria incomprensible començar amb un paràgraf en què es

parlés de bans i de mesures preventives, de no se sap de quin tipus, que després es passés a parlar de

pràctiques higièniques al segle XIX i que, en tercer lloc, amb caràcter general, es parlés dels mals que

avui pateix la humanitat. Hi ha també indicis gramaticals que ho fan impossible.

Si la resposta és correcta - 1 punt

Si el contingut de la resposta només és parcialment acceptable, però reflecteix capacitat expressiva -

0.25 punts

Altrament - 0 punts

1.4. Respostes possibles:

Segon paràgraf: Així, Tenint en compte aquests factors cal dir que...

Tercer paràgraf: Concretament, En efecte, D’una banda
Quart paràgraf: Més específicament, D’altra banda

3 respostes correctes – 1 punt

2 respostes correctes – 0.5 punts

Altrament – 0 punts
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2. La redacció s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura dels exercicis de llengua catalana i

de llengua castellana. Criteris generals d’avaluació”, vegeu l’apartat “Criteris de valoració de la
redacció !!!!Expressió escrita i Comentari crític""""”.

3.1.
a) ignoram, presentassin, facilitassin, controlàs

4 formes – 0. 75 punts

3 formes – 0.5 punts

2 formes – 0. 25 punts

Altrament – 0 punts

b) balear

Si la resposta és correcta – 0.25 punts

3.2.
a) humà(n)+itat, mort+al+itat, morbid+itat
b) Procés de formació de mots per derivació, consistent a afegir un o més afixos a un radical, com

a resultat del qual pot canviar la categoria gramatical: Adjectiu # Nom

c) Respostes possibles: fatalitat, solemnitat, capacitat, absurditat

Si la resposta és completament correcta – 1 punt

Tanmateix, si la resposta és parcial, serà avaluada de la manera següent:

a) 0.25 punts

b) 0.5 punts

c) 0.25 punts

3.3.
a) Oracions passives reflexives i oracions impersonals. No s’especifica qui publica, ni qui avisa

de les malalties, ni qui fa saber la pena.

b) hom, a què, els qui

c) Subjecte postverbal del verb en forma perifràstica: ésser + participi passat

Si la resposta és completament correcta – 1.5 punts

Tanmateix, si la resposta és parcial, serà avaluada de la manera següent:

a) 0.5 punts

b) 0.5 punts

c) 0.5 punts

3.4.
a) en – pronom, la – article

b) “La principal causa que provoca l’extensió d’una epidèmia és la facilitat de contagi i és la via

aèria la via de transmissió més fàcil”

Si la resposta és completament correcta – 0.5 punts

Tanmateix, si la resposta és parcial, serà avaluada de la manera següent:

a) 0.25 punts

b) 0.25 punts
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