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SÈRIE 3

OPCIÓ A

1.
1.1. Tema: Un camp d’extermini nazi.

Resum: a) En el camp se sabia que malalts i nens eren eliminats aspirant el gas del motor Diesel
de camions. b) El protagonista no podia fer ni un sol gest de ràbia, si volia sobreviure. c) El
recompte dels presos, aquell matí, va ser més curt. d) L’eliminació de presos no es va traduir,
però, en un augment de les racions. e) S’esperaven nous presos, però alguns no arribarien perquè
abans haurien mort en la rebel·lió del ghetto de Varsòvia.

       Resposta correcta sobre el tema: 0’25 punts.
       Resum que inclogui 5 idees importants  ben expressades: 0’75 punts.
       Resum que inclogui 3 o 4 idees importants ben expressades: 0’5 punts.
       Resum que inclogui 2 idees importants ben expressades: 0’25 punts.
Nota: Les ‘idees importants’ recollides per l’alumne no cal que coincideixin exactament amb les
recollides en el resum proposat, el qual només pretén ser una resposta correcta, però no pas
l’única solució possible.

1.2. Que els malalts es curessin ràpidament vol dir que morien assassinats. Com que l’expressió
significa el contrari del que literalment aparenta, és una ironia mordaç i tràgica o, més ben dit, un
sarcasme. Com a recurs literari se justifica pel fet d’estar a l’alçada de l’horror descrit: fent-ne ús,
l’autora dóna a entendre, també, que una mort ràpida podia ser, en aquelles terribles
circumstàncies, un mal menor o, fins i tot, un alliberament.

Si l’explicació és coherent, està ben cohesionada i es pot considerar completa: 1 punt.
Si l’explicació és coherent i està ben cohesionada, però és incompleta: 0’5 punts.
Si l’explicació és pobra i defectuosa, però inclou algun element aprofitable: 0’25 punts.

1.3. “avalots”: aldarulls, disturbis, desordres, motins, revoltes, tumults,...
“ratera”: trampa, parany, cep,...
“premia”: pitjava, pressionava,...
“delmava”: matava, occia, assassinava, exterminava, suprimia,...
“dissortats”: desgraciats, malaurats, infeliços,...

                             5 respostes correctes: 1 punt.
                             4 respostes correctes: 0’75 punts.
                             3 respostes correctes: 0’5 punts.
                             2 respostes correctes: 0’25 punts.

1.4. Malgrat tot és un connector discursiu de tipus concessiu que indica un contrast segons el qual el
segon element connectat s’interpreta com una idea que es realitza superant la dificultat
representada pel primer element. En el text és usat per donar a entendre que, encara que sembli
mentida, la vida i el pas del temps segueixen el curs normal, quotidià, tot i que s’hagi assassinat
un grup de presos: en el seu cas, doncs, es tracta d’un contrast ètic i estètic més que no pas real.

                   Si la caracterització genèrica és del tot correcta: 0’5 punts.
                   Si la caracterització genèrica és parcialment correcta: 0’25 punts.
                   Si el comentari sobre l’ús específic és del tot correcte: 0’5 punts.
                   Si el comentari sobre l’ús específic és parcialment correcte: 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 de llengua castellana. Criteris generals d’avaluació”; vegeu l’apartat “Criteris de
valoració de la redacció [Expressió escrita i comentari crític]”.

3.
3.1. 1) que tot just havia trencat el son: oració subordinada substantiva.
       2) que,..., començava un altre dia: oració subordinada substantiva.
       3) que comptaven els seus morts: oració subordinada adjectiva o de relatiu.
       4) que el sol,...,esvaïa: oració subordinada adjectiva o de relatiu.
       5) que el vent....dels assassinats: oració subordinada substantiva.

                        5 respostes correctes: 1 punt.
                        4 respostes correctes: 0’75 punts.
                        3 respostes correctes: 0’5 punts.
                        2 respostes correctes: 0’25 punts.

3.2. “també”: Quantificador [també, acceptable: C.C. d’oració]
       “els nens”: Subjecte
       “eren...deslliurats”: Nucli verbal (en forma verbal de passiva)
       “així”: C.C., de Mode, o Adjunt Modal
       “del parany...infantesa”: C.Règim o Complement de règim preposicional
       “el parany...infantesa”: Terme (complement, o expansió) de la preposició de.
       “parany”: Nucli del SN anterior
       “insidiós”: C.N.
       “de la seva infantesa”: C.N.

          Si l’anàlisi no té cap error ni cap omissió important (=la considereu ‘excel.lent’): 1 punt.
          Si l’anàlisi té un error greu i no té cap omissió important (=’notable’): 0’75 punts.
          Si l’anàlisi té dos errors greus i no té cap omissió important (=’suficient’): 0’5 punts.
          Si l’anàlisi té tres errors greus i no té cap omissió important (=’insuficient’, però no
          ‘deficient’): 0’25 punts.
          Nota: Es deixa al criteri del corrector de decidir si una omissió és ‘important’ o no (en general,
es consideraran importants les omissions que, en el marc de l’anàlisi realitzada, indiquin clarament
ignorància, més que no pas un mer ‘passar per alt’). Això sí, cada ‘omissió important’ valdrà com un
‘error greu’.

3.3. des-lliur-a-t-s  [també: des-lliur-at-s]; primitiu: V [o Adj]
em-preson-a-va [també: em-preson-ava]; primitiu: N
compt-a-bil-itz-a-t [també: compt-abil-itz-at]; primitiu: V

                        3 respostes correctes: 1 punt.
                        2 respostes correctes: 0’5 punts.
                        1 resposta correcta: 0’25 punts.
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3.4. necessitar:  [s], o bé: fricatiu alveolar sord
més aclariment:  [z], o bé: fricatiu alveolar sonor
existien:  [gz], o bé: oclusiu velar sonor + fricatiu alveolar sonor
paraules de consol:   1r) [z], o bé: fricatiu alveolar sonor;  2n) [s] fricatiu alveolar sord

                        5 respostes correctes: 1 punt.
                        4 respostes correctes: 0’75 punts.
                        3 respostes correctes: 0’5 punts.
                        2 respostes correctes: 0’25 punts.

OPCIÓ B

1.
1.1. Estàndard1: és la llengua literària, que accepta una gran varietat estilística (cultismes,

vulgarismes, etc.), fa còmoda la comunicació entre tots els membres de la comunitat i té un grau
variable de convencionalisme. Estàndard2 és la llengua dels mitjans de comunicació de massa
orals i escrits. És la modalitat més neutra, no marcada temporalment, ni socialment, ni
geogràficament. Es tracta d’un model sense divorci del codi parlat.

               Si la caracterització de l’estàndard1 és correcta i prou completa: 0’5 punts.
               Si la caracterització de l’estàndard1 és correcta però no prou completa: 0’25 punts.
               Si la caracterització de l’estàndard2 és correcta i prou completa: 0’5 punts.
               Si la caracterització de l’estàndard2 és correcta però no prou completa: 0’25 punts.

1.2. arcaisme m. Mot, forma, gir d’una llengua que ha caigut en desús.
neologisme m. Unitat lèxica nova, formalment o semànticament, creada en una llengua per les
pròpies regles de formació de mots o manllevada a una altra llengua.
cultisme m. Mot manllevat tardanament a una llengua clàssica i que no ha sofert l’evolució dels
mots hereditaris, sinó generalment sols una adaptació parcial.
vulgarisme m. Frase o expressió vulgar, usada pel vulgar.

                          4 definicions (prou) correctes: 1 punt.
                          3 definicions (prou) correctes: 0’75 punts.
                          2 definicions (prou) correctes: 0’5 punts.
                          1 definició (prou) correcta: 0’25 punts.

1.3.  pròpia: característica, específica, patrimonial,...
        dotada: proveïda, equipada, adornada,...
        còmoda: fàcil, avinent, accessible,...
        foragitada: allunyada, apartada, proscrita,...

                           4 respostes correctes: 1 punt.
                           3 respostes correctes: 0’75 punts.
                           2 respostes correctes: 0’5 punts.
                          1 resposta correcta: 0’25 punts.
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1.4.  a) almanco; sinònim: almenys.

                          resposta correcta i completa: 0’5 punts.
                          resposta correcta però incompleta (no donen el sinònim): 0’25 punts.

        b) El primer ús és metalingüístic: segell apareix citat com a mot, en sentit literal, a títol
            d’exemple. El segon ús no és metalingüístic, encara que el mot apareix en sentit figurat;
            l’autor l’introdueix per donar prova d’allò mateix que està sostenint: que el mot ja no se
            sent com a pedant, que ja s’usa amb normalitat.

                          resposta correcta i completa: 0’5 punts.
                          resposta correcta però incompleta: 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. “La creativitat literària”: Subjecte
      “ presenta...destinataris”: Predicat
      “literària”: C.N.
      “presenta”: Nucli verbal
      “un ventall...destinataris”: C.D.
      “ampli”: C.N.
      “de possibilitats”: C.N.
      “que...destinataris”: oració subordinada de relatiu especificativa, C.N.
      “que”: Subordinant + Subjecte
      “permet”: Nucli verbal
      “variar...destinataris”: oració subordinada substantiva d’infinitiu, C.D.
      “registres”: C.D.
      “segons...destinataris”: C.C. de Mode, o Adjunt modal
      “i”: Coordinant

        Si l’anàlisi no té cap error ni cap omissió important (=la considereu ‘excel.lent’): 1 punt.
        Si l’anàlisi té un error greu i no té cap omissió important (=’notable’): 0’75 punts.
        Si l’anàlisi té dos errors greus i no té cap omissió important (=’suficient’): 0’5 punts.
        Si l’anàlisi té tres errors greus i no té cap omissió important (=’insuficient’, però no
       ‘deficient’): 0’25 punts.
        Nota: Es deixa al criteri del corrector de decidir si una omissió és ‘important’ o no (en general,
es consideraran importants les omissions que, en el marc de l’anàlisi realitzada, indiquin clarament
ignorància, més que no pas un mer ‘passar per alt’). Això sí, cada ‘omissió important’ valdrà com un
‘error greu’.
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3.2. de llengua: C.Nom (complement del nom modalitat)
de caràcter supradialectal: Atribut
d’una comunitat lingüística moderna...: C.Adj (complement de l’adjectiu pròpia)
«de la ceba»: Predicatiu de subjecte [es pot precisar que aquest SP està juxtaposat a l’Adj
                      pedants, i que la funció de predicatiu l’exerceixen tots dos termes]
de la modalitat més neutra,...: C.Règim  (també: compl. verbal de règim preposicional, i
                                                  altres variants terminològiques)

                     5 respostes correctes: 1 punt.
                     4 respostes correctes: 0’75 punts.
                     3 respostes correctes: 0’5 punts.
                     2 respostes correctes: 0’25 punts.

3.3. convencion-al-isme; primitiu: N
des-envolup-a-ment [també acceptable: des-envolup-ament]; primitiu: V
cod-ific-a-ció [també acceptable: cod-ific-ació]; primitiu: N

                      3 respostes correctes: 1 punt.
                      2 respostes correctes: 0’5 punts.
                      1 resposta correcta: 0’25 punts.

3.4. desapareix amb l’escolarització:  “s”: [z], o bé: alveolar fricatiu sonor;
        “ix”: [Ζ], o bé: palatal fricatiu sonor; “tz”: [dz], o bé: alveolar africat sonor.
        mitjans de comunicació:    “tj”: [dΖ], o bé: palatal africat sonor;
        “c”: [s], o bé: alveolar fricatiu sord

                              5 respostes correctes: 1 punt.
                              4 respostes correctes: 0’75 punts.
                              3 respostes correctes: 0’5 punts.
                              2 respostes correctes: 0’25 punts.


