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SÈRIE 4 
 
OPCIÓ A 
 
1. 
1.1. En la ciutat ideal en la qual al poeta li agradaria envellir els militars hi tindrien poc paper, 
la gent en general seria aficionada a la música, a la pintura i al cultiu de les flors, i els nens i 
els obrers no estarien desvalguts. Les cases hi serien confortables i no hi mancaria un mercat 
ben proveït de tot per a tothom. En aquesta ciutat faria bo de veure-hi cases antigues en parcs 
ombrívols, però també cases modernes amb el seu jardinet. Hi hauria savis de diverses menes i 
en les inauguracions de monuments, sota la pluja, hi assistirien, en bon ordre, molts prohoms. 
I al costat de les avingudes hi hauria parcs on es passejarien tant els enamorats i la gent alegre 
com els solitaris i la gent entristida. 
 
            Si el resum es considera correcte i complet: 1 punt. 
            Si el resum es considera correcte però no prou complet: 0’75 punts. 
            Si el resum es considera correcte però clarament incomplet: 0’5 punts. 
            Si el resum té algun defecte greu però conté informació pertinent: 0’25 punts. 
 
1.2.   v.10: manyacs vs. cruels 
         v.20-21: flors ardents vs. dies més gebrats 
         v.27-28: amor de la malenconia vs. desig de novetat dringant 
         v.37: l’amor vs. la solitud 
         v.37: la joia vs els planys 
 
            Per cada resposta correcta (fins a quatre): 0’25 punts. 
 
1.3. La primera imatge parteix del fet que l’aigua tremolosa dels canals, en fer de mirall del 
cel i dels núvols, d’alguna manera els fa presoners (que els miralls captiven les seves imatges, 
és una figura prou coneguda). En la segona imatge hi ha una personificació de l’aigua del 
mateix mirall, en la mesura que a aquesta aigua se li atribueix un desig d’emmirallar, 
segurament enllà del cel cobert de núvols, les estrelles. 
 
           Explicació considerada correcta i completa: 1 punt. 
           Explicació considerada correcta però no prou completa: 0’75 punts. 
           Explicació considerada correcta però clarament incompleta: 0’5 punts. 
           Explicació amb defectes greus però amb elements salvables: 0’25 punts. 
 
1.4. plegades: juntes, aplegades, ben avingudes, reunides... 
       trèmula: tremolosa, tremolenca, agitada, moguda... 
       eminents: excel·lents, importants, il·lustres; alts, prominents, destacats... 
       desert: mancat, faltat, privat, abandonat, deixat, carestiós... 
 
             Per cada sinònim considerat correcte, és a dir, adequat: 0’25 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]”. 
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3. 
3.1.  1ª estrofa: v.11: restarien 
        2ª estrofa: v.13: M’agradaria 
                         v.23: hi hauria 
        3ª estrofa: v.31: trobaria 
                         v.33: farien 
                         v.36: hi hauria 
        4ª estrofa: v.39: viuria 
                         v.41: se’n podria (témer) 
                         v.42: coneixeria 
                         v.45: dirien 
 
                               Deu o nou respostes correctes: 1 punt. 
                               Vuit o set respostes correctes: 0’75 punts. 
                               Sis o cinc respostes correctes: 0’5 punts. 
                               Quatre o tres respostes correctes: 0’25 punts. 
 
3.2.  prades (v.4); arços, oms, pereres (v.5); prades (v.9); arbre (japonès), flor (v.16); flors 
(v.20). 
                                Vuit o set respostes correctes: 0’5 punts. 
                                Sis o cinc respostes correctes: 0’25 punts. 
 
3.3. L’opció correcta és la d). 
 
                                 Resposta correcta: 0’5 punts. 
                                 Resposta incorrecta: -0’15 punts. 
                                 En blanc: 0 punts. 
 
3.4.  subjectes: les terres estrangeres 
                         fer-me vell en un país on es filtrés la llum 
                        la llum 
        atribut: el meu fat 
        predicatiu: vell 
        complement circumstancial de lloc: en un país on es filtrés la llum 
                                                                  on 
 
                                 Set respostes correctes: 1 punt. 
                                 Sis o cinc respostes correctes: 0’75 punts. 
                                 Quatre respostes correctes: 0’5 punts. 
                                 Tres o dues respostes correctes: 0’25 punts. 
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3.5. prades: “d”: [δ], o bé: aproximant dental sonor; 
       bones. “b”: [b], o bé: oclusiu labial sonor [també: [B], o bé: aproximant labial sonor]; 
       manyacs: “ny”: [¯], o bé: nasal palatal (sonor) 
       japonès. “j”: [Z], o bé: fricatiu palatal sonor; 
       església: “s”. [z], o bé: fricatiu alveolar sonor 
 
                            Cinc respostes correctes: 1 punt. 
                            Quatre respostes correctes: 0’75 punts. 
                            Tres respostes correctes: 0’5 punts. 
                            Dues respostes correctes: 0’25 punts. 
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OPCIÓ B 
 
1. 
1.1. En el turó de Hissarlik, que una certa tradició considerava l’emplaçament de  Troia, els 
arqueòlegs hi han descobert moltes «ciutats». Les més antigues són molt anteriors a l’època 
cantada per Homer. D’altres s’han volgut identificar amb la Troia homèrica,  però sense 
resultats convincents: una d’elles, p.ex., va ser víctima d’un terratrèmol, i la immediatament 
posterior, d’un incendi, respecte del qual, tanmateix, no se sap si va ser fortuït o no, ni es 
coneix la identitat del presumpte enemic que l’hauria provocat. 
 
                 Si el resum es considera correcte i complet: 1 punt. 
                 Si el resum es considera correcte però no prou complet: 0’75 punts. 
                 Si el resum es considera correcte però clarament incomplet: 0’5 punts. 
                 Si el resum té algun error greu però aporta informació pertinent: 0’25 punts. 
 
1.2. «ciutats», que entre cometes apareix dos cops, indica que es costum d’anomenar així els 
jaciments, sense que hi hagi evidència que es tracti de ciutats pròpiament dites; ciutat, sense 
cometes, apareix en l’expressió la ciutat cantada per Homer: és un ús coherent amb el fet que 
Homer cantava el que creia que era una ciutat pròpiament dita; també apareix en l’expressió 
La ciutat immediatament posterior: en aquests cas l’autor fa ús de ciutat, sense cometes, per 
referir-se a allò que fins ara havia posat entre cometes, potser per evitar l’enfarfec de tantes 
cometes reticents. 
«Troia homèrica», «Troies» i «Troia d’Homer»: en aquestes tres expressions les cometes 
semblen indicar reticència sobre l’existència real de la ciutat de Troia, tot recollint que fan 
referència a entitats anomenades així, per Homer, però també molt generalment; Troia sense 
cometes apareix en les expressions l’antiga Troia i la Guerra de Troia, les quals són usades 
per l’autor de manera natural, com s’acostuma a fer per designar una ciutat i una guerra que, 
encara que no fossin reals, tothom pren per tals, si més no en la mesura que formen part d’un 
bagatge cultural fonamental. 
 
            Si l’explicació es considera correcta i completa: 1 punt. 
            Si l’explicació es considera correcta però no prou completa: 0’75 punts. 
            Si l’explicació es considera correcta però clarament incompleta: 0’5 punts. 
            Si l’explicació té algun error greu però presenta elements salvables: 0’25 punts. 
 
1.3. impetuós: violent, virulent, brutal, devastador, arrasador, assolador... 
       fortuït: accidental, casual, indeliberat, no provoca, no intencionat, atzarós... 
       greu: important, bàsica, decisiva; lamentable, deplorable, trista...   
       seriós: segur, cert, indiscutible, indubtable, inqüestionable, fidedigne... 
 
                        Per cada sinònim considerat correcte: 0’25 punts. 
 
1.4. 1ª) Les excavacions de Hissarlik tenen una importància extraordinària. 
       2ª) Les excavacions no aporten informacions indiscutibles sobre la Guerra de Troia. 
       3ª) L’arqueologia seriosa no té com a objectiu identificar les «ciutats» amb Troia. 
       4ª) El problema de la identificació està mal plantejat; potser no té cap sentit. 
 
                         Per cada tesi ben reformulada: 0’25 punts. 
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2. La redacció s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura dels exercicis de llengua 
catalana i llengua castellana. Criteris generals d’avaluació”; vegeu l’apartat “Criteris de 
valoració de la redacció [expressió escrita i comentari crític]”. 
 
3. 
3.1. a) fa de complement directe  
       b) fa de complement de nom  
       c) fa de complement de nom  
       d) fa de subjecte  
       e) fa de complement directe 
       f) fa de subjecte 
 
                            Sis respostes correctes: 1 punt. 
                            Cinc respostes correctes: 0’75 punts. 
                            Quatre respostes correctes; 0’5 punts. 
                            Tres respostes correctes: 0’25 punts. 
 
3.2. L’opció correcta és la b). 
 
                                         Resposta correcta: 0’5 punts. 
                                         Resposta incorrecta: -0’15 punts. 
                                         En blanc: 0 punts. 
 
3.3. a) emplaçament: nom; agent: nom; immediatament: adverbi; evident: adjectiu. 
       b) realitat: nom; trobat: participi passat; assenyat: adjectiu; identitat: nom. 
 
                  Quatre respostes correctes a a): 0’5 punts. 
                  Tres respostes correctes a a): 0’25 punts. 
                  Quatre respostes correctes a b): 0’5 punts. 
                  Tres respostes correctes a b): 0’25 punts. 
 
3.4. emplaçament(s); estrats; jaciment;excavacions. 
 
                 Quatre respostes considerades correctes: 0’5 punts. 
                 Tres o dues respostes considerades correctes; 0’25 punts. 
 
3.5  Tròada. “d”: [δ], o bé: aproximant dental sonor 
        lluny: “ll”: [¥], o bé: lateral líquid palatal 
        descobert: “b”: [β], o bé: aproximant labial sonor 
        presumpta: “s”: [z], o bé: fricatiu alveolar sonor 
        exterior: “x”: [ks], o bé: oclusiu velar sord + fricatiu alveolar sord 
 
                       Cinc respostes correctes; 1 punt. 
                       Quatre respostes correctes: 0’75 punts. 
                       Tres respostes correctes: 0’5 punts. 
                       Dues respostes correctes: 0.25 punts. 
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SÈRIE 3 
 
OPCIÓ A 
 
 
1. 
1.1. El protagonista és un amant de les motos, que està traumatitzat perquè li han incendiat la 
seva estupenda màquina, que li va costar quatre anys d’estalvis ja que, per principi, no li 
agrada endeutar-se i desconfia dels prestamistes, per molt que es disfressin d’honestes entitats 
de crèdit. Com a bon aficionat, està convençut que les motos tenen personalitat pròpia i poden 
expressar estats d’ànim, i això ho lliga amb l’animadversió que també sent pels psicòlegs i la 
seva xerrameca pretesament científica. 
 
          Si el retrat es considera correcte i complet: 1 punt. 
          Si el retrat es considera correcte però no prou complet: 0’75 punts. 
          Si el retrat es considera correcte però clarament incomplet: 0’5 punts. 
          Si el retrat té algun defecte greu però conté informació pertinent: 0’25 punts. 
 
1.2. a) podia, volia, sabia, sortia, quedaria, quedo, sóc, compro, puc, diria. 
                        
             Deu o nou termes ben seleccionats: 0’5 punts. 
             Vuit o set termes ben seleccionats: 0’25 punts. 
 
        b) indicatiu imperfet: podia, volia, sabia, sortia. 
            (indicatiu) condicional simple: quedaria, diria. 
            indicatiu present: quedo, sóc, compro, puc. 
 
              Deu o nou identificacions del temps correctes: 0’5 punts. 
              Vuit o set identificacions del temps correctes: 0’25 punts. 
 
1.3. Des d’un punt de vista convencional, pot semblar indubtable que els psicòlegs, en negar 
que les motos tinguin ànima, tenen una opinió més assenyada que no pas la dels motoristes 
amants de la màquina. Però també és cert que aquests, potser en un llenguatge poc científic, 
però que respon a una experiència viscuda, expressen una creença molt estesa i comuna a 
qualsevol bon conductor, coneixedor dels molts detalls pels quals el vehicle que condueix de 
fa temps sembla tenir personalitat pròpia. 
 
  Si la resposta es considera ben argumentada i completa: 1 punt. 
  Si la resposta es considera ben argumentada però incompleta: 0’75 punts. 
  Si la resposta té elements considerables, però pateix d’algun defecte lleu 
  de coherència i/o adequació; 0’5 punts. 
  Si la resposta té elements considerables, però pateix d’algun defecte greu 
  de coherència i/o adequació: 0’25 punts.  
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1.4. com un estaquirot: palplantat, immòbil, parat, aturat, com un estaferm, com un caramot... 
        els tres quilos de ferro fets fum: els tres milions de metall esfumats; els tres milions que 
valia la màquina evaporats; els tres milions de la moto desapareguts... 
       xerraires de fira: xarlatans, tocacampanes, garlaires, garolers, garganters... 
       Allò tan suat: Allò tan gastat/conegut/ reiterat/convencional/...; El rotllo... 
 
                         Per cada resposta considerada pertinent: 0’25 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. 
3.1. a) adverbial condicional 
       b) adverbial infinitiva final 
       c) adverbial temporal 
       d) adjectiva de relatiu especificativa 
       e) adverbial causal 
       f) substantiva interrogativa parcial 
 
                   Sis identificacions correctes: 1 punt. 
                   Cinc o quatre identificacions correctes: 0’75 punts. 
                   Tres identificacions correctes: 0’5 punts. 
                   Dues identificacions correctes: 0’25 punts. 
 
3.2.  Respecte de sublimacions i desviacions, mandangues  actua com un hiperònim, però no 
és un hiperònim tècnic o científic, sinó una expressió de menyspreu pel llenguatge 
especialitzat a què aquests termes pertanyen o, més ben dit, pels usuaris d’aquesta mena de 
llenguatge. 
 
                    Explicació considerada correcta i completa: 0’5 punts. 
                    Explicació considerada correcta però incompleta: 0’25 punts. 
 
3.3. L’opció correcta és la b). 
 
                            Resposta correcta; 0’5 punts. 
                            Resposta incorrecta: -0’15 punts. 
                            En blanc: 0 punts. 
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3.4. subjectes: Qui 
                        Qui ha tingut una moto 
       CDs: una moto 
                que és capaç de transmetre’t estats d’ànim 
                estats d’ànim 
        CI: ‘t 
        atribut: capaç de transmetre’t estats d’ànim 
 
                   Set respostes correctes: 1 punt. 
                   Sis o cinc respostes correctes: 0’75 punts. 
                   Quatre respostes correctes; 0’5 punts. 
                   Tres respostes correctes: 0’25 punts. 
 
3.5. escena: “sc”: [s], o bé: fricatiu alveolar sord 
       quilos: “qu”: [k], o bé: oclusiu velar sord 
       És obvi: “s”: [z], o bé: oclusiu velar sonor 
       xerraires: “x”: [S], o bé: fricatiu palatal sord 
       sorollets. “ll”: [λ], o bé: líquid lateral palatal 
 
                      Cinc respostes correctes: 1 punt. 
                      Quatre respostes correctes: 0’75 punts. 
                      Tres respostes correctes: 0’5 punts. 
                      Dues respostes correctes: 0’25 punts. 
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OPCIÓ B 
 
 
1. 
1.1. El sol i la platja de les Canàries passen per ser un benefici per als turistes que hi van de 
vacances. El cel net i transparent és essencial per al funcionament dels telescopis que exploren 
l’univers i, doncs, beneficia l’astrofísica. Aquesta, al seu torn, reporta beneficis a la humanitat, 
tant indirectes (és a l’origen de la cuina vitroceràmica) com propis  (teòrics, com el 
coneixement de l’evolució de les estrelles i del canvi climàtic, i pràctics, com ara la prevenció 
de pertorbacions de les comunicacions via satèl·lit). 
 
        Si l’explicació es considera correcta i completa: 1 punt. 
        Si l’explicació es considera correcta però no prou completa: 0’75 punts. 
        Si l’explicació es considera correcta però clarament incompleta: 0’5 punts. 
        Si l’explicació té algun defecte greu però presenta elements salvables: 0’25 punts. 
 
1.2. El telescopi Themis, gràcies a analitzar la intensitat i la direcció del camp magnètic del 
Sol, pot detectar erupcions solars d’alta energia que poden tenir repercussions negatives a la 
Terra. El Sol és considerat pels astrofísics com un gran laboratori de física atòmica gràcies al 
qual es poden estudiar l’evolució i la fusió de les estrelles, o el canvi climàtic. Encara que el 
Sol es pugui comparar amb un reactor que està consumint-se, segons un científic del Themis 
això no ens ha de preocupar perquè el procés va per llarg. 
 
         Si el resum es considera correcte i complet: 1 punt. 
         Si el resum es considera correcte però no prou complet: 0’75 punts. 
         Si el resum es considera correcte però clarament incomplet: 0’5 punts. 
         Si el resum té algun defecte greu però presenta elements salvables: 0’25 punts. 
 
1.3. beneït i vendre són mots escrits en cursiva per marcar una certa distància crítica respecte 
de l’ús que se’n fa, que és un ús alhora impropi i estereotipat; mar de núvols segurament 
s’escriu en cursiva per posar èmfasi en el caràcter poètic d’una expressió que tanmateix deu 
ser usada ben naturalment en els llocs afectats pel fenomen; Themis, pel seu cantó, va en 
cursiva pel fet que es tracta d’un nom propi no adaptat al català. 
 
       Si l’explicació es considera pertinent i completa: 0’5 punts. 
       Si l’explicació presenta elements vàlids però no és prou completa: 0’25 punts. 
 
1.4. sol: usat com a nom comú, és a dir, referint-se a la seva presència quotidiana; Sol, en 
canvi, és usat com a nom propi de l’astre en la seva condició explícita de tal. 
Observatori: amb majúscula quan forma part del nom propi d’un observatori; observatori amb 
minúscula, usat com a nom comú o genèric. 
Astrofísica va amb majúscula quan forma part del nom propi d’una entitat (l’IAC, per 
exemple); i astrofísica va amb minúscula quan és usat com a nom comú. 
                   Si es donen tres explicacions correctes i completes: 0’5 punts. 
                   Si es donen dues explicacions correctes i completes: 0’25 punts. 
 
1.5. buscant: cercant, recercant, en busca de, a la recerca de, ... 
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       anomenat: dit, denominat, ... 
       sumen: són, resulten, hi ha, vénen a ser, ... 
       detectar: descobrir, evidenciar, posar de manifest, treure a llum, ... 
 
                      Per cada sinònim considerat correcte: 0’25 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. 
3.1. subjectes: - saber que la construcció d’un mirall per a un telescopi va portar al 
                          naixement de la cuina vitroceràmica 
                        - la construcció d’un mirall per a un telescopi 
       CDs: - els seus beneficis 
                - que la construcció d’un mirall per a un telescopi va portar al naixement de 
                  la cuina vitroceràmica 
       CRVs: - a entendre els seus beneficis 
                   - al naixement de la cuina vitroceràmica 
       auxiliar verbal: -va 
 
                               Set respostes correctes: 1 punt. 
                               Sis o cinc respostes correctes: 0’75 punts. 
                               Quatre respostes correctes: 0’5 punts. 
                               Tres o dues respostes correctes: 0’25 punts. 
 
3.2. L’opció correcta és la d). 
 
                                       Resposta correcta: 0’5 punts. 
                                       Resposta incorrecta: -0’15 punts. 
                                       En blanc: 0 punts. 
 
3.3. sota, sobre, damunt. 
 
                         Tres preposicions tòniques ben identificades: 0’5 punts. 
                         Dues preposicions tòniques ben identificades: 0’25 punts. 
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3.4. a) astrofísica: erupcions solars 
       b) astronomia (clàssica): estrelles, planeta, univers 
       c) física (clàssica): camp magnètic, energia, intensitat 
       d) física atòmica: fusió, reactor 
       e) geografia física: arxipèlag, illa, vents alisis 
[Nota: es pot acceptar com a vàlida l’assignació d’univers i estrelles a l’astrofísica, en 
comptes de l’astronomia.] 
                              Dotze o onze assignacions correctes: 1 punt. 
                              Deu o nou assignacions correctes: 0’75 punts. 
                              Vuit o set assignacions correctes: 0’5 punts. 
                              Sis o cinc assignacions correctes: 0’25 punts. 
 
3.5. cada: “d”: [δ], o bé: aproximant dental sonor 
       beneficis: “b”. [b], o bé: oclusiu labial sonor 
       excepcional. “c”: [s], o bé: fricatiu alveolar sord 
       millors: “ll”: [λ], o bé: líquid lateral palatal 
       es beneficien. “s”: [z], o bé: fricatiu alveolar sonor 
 
                             Cinc respostes correctes: 1 punt. 
                             Quatre respostes correctes: 0’75 punts. 
                             Tres respostes correctes: 0’5 punts. 
                             Dues respostes correctes: 0’25 punts. 
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