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SÈRIE 1 
 
OPCIÓ A 

 
 
1. 
 
1.1. És una senyora americana de bona família que, com a esposa d’un ambaixador dels EUA, ha viscut 

en molts països (entre els quals recorda especialment Noruega, Grècia, la República Dominicana i 
Iran) abans de retirar-se a l’estat de Virgínia, d’on provenia la família del seu pare. És molt bona 
conversadora i li agrada d’explicar anècdotes divertides de primera mà, protagonitzades per polítics i 
diplomàtics que va tenir ocasió de conèixer gràcies al càrrec del marit. Té un bon sentit de l’humor, 
que es manifesta en la ironia amable amb què descriu diverses situacions viscudes. 

 
                   Si la descripció es considera correcta i completa: 1 punt. 
                   Si la descripció es considera correcta però no prou completa: 0’75 punts. 
                   Si la descripció es considera correcta però clarament incompleta: 0’5 punts. 
                   Si la descripció té algun error greu però aporta informacions pertinents: 0’25 punts. 
              
 
1.2. Les dues anècdotes resulten còmiques perquè es basen en comportaments que poden semblar 

paradoxals i frívols, propis d’una mentalitat poc seriosa, atribuïble a la influència del clima tropical: 
des d’uns suposats revolucionaris que suspenen una reunió amb l’ambaixador ianqui per anar a la 
platja fins a un rector d’universitat al qual el fet de declarar-se marxista no li impedeix de creure en 
fantasmes. La segona de les anècdotes és particularment divertida, perquè posa en boca del rector 
l’expressió, realment graciosa, “jo només sóc marxista de dia”. 

 
                               Si el comentari es considera pertinent i complet: 1 punt. 
                               Si el comentari es considera pertinent però no prou complet: 0’75 punts. 
                               Si el comentari es considera pertinent però clarament incomplet: 0’5 punts. 
                               Si el comentari té algun error greu però presenta elements salvables: 0’25 punts. 
                       

1.3. a) No. N’hi ha dos que sí, que són els que reprodueixen paraules de l’ambaixador espanyol Agustín 
de Foxá i la manera com la senyora Grant es referia a Iran. Dels altres dos, un indica el significat, en 
català, de l’expressió en grec amb què la senyora batejava els seus gossos, i l’altre recull un 
pensament de la dita senyora. 
b) En principi, sí. N’hi ha tres dels quals es precisa clarament qui els ha emès (un, l’ambaixador Foxá 
i, dos més, la senyora Grant). Quant a l’expressió «estimat meu», traducció d’Agapi-mu, és atribuïble 
a l’autor o, si es vol, al narrador del text. 
 

Si la resposta a a) es considera correcta i completa: 0’5 punts. 
Si la resposta a a) es considera correcta però incompleta: 0’25 punts. 
Si la resposta a b) es considera correcta i completa: 0’5 punts. 
Si la resposta a b) es considera correcta però incompleta: 0’25 punts. 

 
1.4. banda: cantó, costat, part, vessant, branca... 

mansió: casa, casal, casalot, domicili, residència… 
avalots: aldarulls, bullangues, rebomboris, tumults, desordres, manifestacions… 
entrevista: reunió, trobada… 
 
                 Per cada sinònim 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]”. 
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3. 
3.1. a) subordinada adverbial concessiva 
       b) subordinada adverbial temporal 
       c) subordinada adjectiva de relatiu explicativa 
       d) subordinada adverbial infinitiva final 
       e) subordinada adverbial consecutiva 
       f) subordinada adverbial causal 
 
                               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. Subjectes: l’ambaixador Grant i la seva esposa 
                          les autoritats 
        CD: un ball d’ambaixada 
        CI: els 
        CRV: a Santo Domingo 
        CCs: El dia que l’ambaixador Grant i la seva esposa van arribar a Santo Domingo 
                 que 
     
                                  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. 
 
3.3. món, Déu, més, és, bé, què, sóc 
 
                                    Set o sis respostes correctes: 0’5 punts. 
                                    Cinc o quatre respostes correctes: 0’25 punts. 
 
3.4. La resposta correcta és la d) 

 
                                     Resposta correcta: 0’5 punts. 
                                     Resposta incorrecta: -0’15 punts. 
                                     En blanc: 0 punts. 
 
3.5. adonar: “d”: [δ], o bé: aproximant dental sonor 

mansió: “s”: [s], o bé: fricatiu alveolar sord 
enginyós: “ny”: [¯], o bé: nasal palatal (sonor) 
batejar: “j”: [Z], o bé: fricatiu palatal sonor 
es diuen: “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. Albert Einstein (1879-1955) era un físic alemany naturalitzat suís i, més tard, nord-americà. L’any 

1905 publicà els seus primers treballs, quatre dels quals són d’una importància extraordinària, perquè 
es troben a l’origen de la revolució científica de la física del segle XX. El 1916 publicà la famosa 
teoria de la relativitat i el 1921 rebé el premi Nobel de física pel seu treball sobre l’efecte fotoelèctric. 
Exiliat d’Alemanya el 1933, perquè era jueu, als EUA va ser membre de l’Institute for Advanced 
Study de Princeton, on continuà investigant fins a la mort. El 1939 advertí el president Roosevelt del 
perill que Alemanya fabriqués armes atòmiques, fet que és a l’origen de l’èxit del projecte 
Manhattan. La seva fama va molt enllà de la que acostumen a aconseguir els científics. 

 
 
1.2. “(era un bon intèrpret de violí)” 
        “l’espectacular i revolucionari tomb…” 
        “la famosa teoria de la relativitat” 
        “en una cèlebre carta” 
        “una de les figures més representatives del progrés científic del segle XX” 
        “la seva personalitat ha ultrapassat l’àmbit merament científic…” 
 
                         Quatre exemples pertinents: 1 punt. 
                         Tres exemples pertinents: 0’75 punts. 
                         Dos exemples pertinents: 0’5 punts. 
                         Un exemple pertinent: 0’25 punts. 
 
 
1.3 “(Ulm 1879 – Princeton, Nova Jersey 1955)”: llocs i dates de naixença i mort 

“(1900)”, “(1904)”: dates de les dues naturalitzacions d’Einstein 
“(era un bon intèrpret de violí)”, “(en 1902-09 fou empleat d’una oficina de patents a Berna)”: 
dues informacions biogràfiques presentades com a secundàries, a manera d’incisos 
“(com Zur Elektrodynamik bewegter Korper)”: precisió sobre el títol original d’un treball 
“(→ espai-temps)”: referència a una altra entrada de la GEC 
“(Die Grundlagen del allgemeinen Relativitätstheorie)”: esment del títol original d’un treball molt 
important 
 
           Vuit fragments ben recollits i ben descrits: 1 punt. 
           Set o sis fragments ben recollits i ben descrits: 0’75 punts. 
           Cinc o quatre fragments ben recollits i ben descrits: 0’5 punts. 
           Tres fragments ben recollits i ben descrits: 0’25 punts. 
 
 

            1.4. dedicats: consagrats, que tractaven (de), que s’ocupaven (de), relacionats (amb),… 
 fornida:  proporcionada, subministrada, oferta, proveïda, aportada… 
 atorgat: concedit, atribuït, adjudicat, donat, lliurat… 
 portats: dirigits, organitzats, conduïts, menats… 
 
           Per cada sinònim (o expressió sinonímica) 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]”. 
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3. 
 3.1.a)   subordinada adverbial infinitiva final 
        b)   subordinada substantiva infinitiva, CN d’esforços (tanmateix, té un significat final) 

c) subordinada adjectiva de relatiu explicativa 
d) subordinada adjectiva de relatiu explicativa 
e) subordinada substantiva, CN de perill 
f) subordinada adverbial infinitiva final [també, acceptable: temporal de posterioritat] 
 
                   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. CRVs:  a Princeton 
                                  on (residí) 
                     CCs:  on (fou) 
                               fins a la seva mort 
                     Atribut:  membre de l’Institute for Advanced Study 
                     Determinants: l’ /  la  / seva 

 
                           Vuit respostes correctes: 1 punt. 
                           Set o sis respostes correctes: 0’75 punts. 
                           Cinc o quatre respostes correctes: 0’5 punts. 
                           Tres respostes correctes: 0’25 punts. 
 
3.3. féu, món, és, més 
 
                             Quatre respostes correctes: 0’5 punts. 
                             Tres o dues respostes correctes: 0’ 25 punts. 
 
3.4. La resposta correcta és la d). 
 
                              Resposta correcta: 0’5 punts. 
                              Resposta incorrecta: -0’15 punts. 
                              En blanc: 0 punts. 
 
3.5. trobà: “b”: [β], o bé: aproximant labial sonor 
       lloc: “ll”: [λ], o bé: líquid lateral palatal (sonor) 
       ensenyament: “ny”: [¯], o bé: nasal palatal (sonor) 
       fins al: “s”: [z], o bé: fricatiu alveolar sonor 
       Zuric: “z”: [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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