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SÈRIE 1
OPCIÓ A
1.
1.1. La Colometa torna a casa carregada amb les veces i molt nerviosa, perquè els senyors
li han fet pagar un vas que ja estava esquerdat. Pega al nen sense raó, i tots dos, junt
amb la nena, es posen a plorar. En Quimet, que acaba d’arribar, afegeix incomprensió
masclista als plors de la família. Arran d’aquest episodi la protagonista veu clar que ha
d’acabar amb els coloms. Encara no sap com s’ho farà, però la idea se li fica al cap i ja
no pensa en altra cosa, sorda a tot el que li diu el marit.
Si el resum es considera correcte i prou 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 recull informació pertinent: 0’25 punts.
1.2. a) “meus”, “vaig trencar”, “me’l”, “vaig arribar”, “podia”, “em vaig haver”, “estava
cansada”, “se m’acabava”;
b) “carregada”, “cansada que no podia més”, “quan estava cansada”
Si la resposta a a) comprèn els vuit mots amb primera persona: 0’75 punts.
Si la resposta a a) comprèn sis o set mots ben trobats: 0’5 punts.
Si la resposta a a) comprèn de tres a cinc mots ben trobats: 0’25 punts.
Si la resposta a b) es considera correcta: 0’25 punts.
1.3. a) “arribo a casa...”: present d’indicatiu
“trobo plors i drama”: present d’indicatiu
b) Es tracta d’un fragment de discurs reportat en estil directe, que pretén reproduir
literalment el que va dir en Quimet, i s’esdevé que aquest ho va dir amb els verbs
en present d’indicatiu perquè es referien al mateix moment en què ho deia. El
fragment es contraposa a la resta del text, en què el monòleg de la Colometa,
referint-se sempre a esdeveniments passats, usa d’una manera ben natural
diverses formes verbals personals corresponents a temps gramaticals de pretèrit.
Si la resposta a a) és correcta: 0’25 punts.
Si la resposta a b) es considera encertada i completa: 0’75 punts.
Si la resposta a b) es considera encertada però incompleta: 0’5 punts.
Si la resposta a b) no és encertada però conté algun element aprofitable: 0’25 punts.
1.4. a) D’una manera molt general, els fets referits en cadascuna de les oracions resulten
ser immediatament posteriors als referits en l’oració immediatament anterior. La
seqüència d’oracions coordinades per la conjunció i, doncs, reprodueix d’una
manera que es pot considerar natural l’ordenació temporal dels fets referits.
b) El propòsit de l’autora és d’imitar una manera de parlar senzilla, popular, no gens
sofisticada, com correspon al personatge de Colometa. Més tècnicament es pot dir
que en el monòleg de la Colometa hi predomina absolutament una sintaxi de tipus
paratàctic.
Si la resposta a a) es considera encertada i completa: 0’5 punts.
Si la resposta a a) es considera encertada però incompleta: 0’25 punts.
Si la resposta a b) es considera encertada i completa: 0’5 punts.
Si la resposta a b) es considera encertada però incompleta: 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. a) - “no li vaig dir que havia trencat un vas i que me l’havien descomptat”
ORACIÓ PRINCIPAL
- “que havia trencat un vas”
ORACIÓ SUBORDINADA SUBSTANTIVA (COMPLETIVA)
- “i que me l’havien descomptat”
ORACIÓ SUBORDINADA SUBSTANTIVA (COMPLETIVA), COORDINADA A
L’ANTERIOR
- “ perquè hauria estat capaç d’anar a trobar els amos”
ORACIÓ SUBORDINADA ADVERBIAL (CAUSAL)
- “d’anar a trobar els amos”
ORACIÓ SUBORDINADA SUBSTANTIVA INFINITIVA (amb funció de
complement d’adjectiu)
- “a trobar els amos”
ORACIÓ SUBORDINADA SUBSTANTIVA INFINITIVA (amb funció de
complement de règim verbal)
[Nota: Recomanem de no valorar com a incorrecta la possibilitat que anar a trobar es
consideri perífrasi verbal i que, doncs, la darrera subordinada no sigui identificada com a tal.]
b) c) -

“que havia trencat un vas i que me l’havien descomptat”: CD de vaig dir
“un vas”: CD de havia trencat
“l’”: CD de havien descomptat
“els amos”: CD de trobar
“li”, “me”: COMPLEMENTS INDIRECTES

Si la resposta a a) es considera correcta i prou completa: 0’75 punts.
Si la resposta a a) es considera correcta però (bastant) incompleta: 0’5 punts.
Si la resposta a a) té incorreccions però presenta algun element positiu: 0’25 punts.
Si la resposta a b) és del tot correcta i completa: 0’5 punts.
Si en la resposta a b) s’identifiquen correctament tres o dos CD: 0’25 punts.
Si la resposta a c) és correcta i completa: 0’25 punts.
3.2. L’opció correcta és la b).
3.3. a) “donar dues bufetades”
b) “que està per fer el que hauria d’estar fet”, “que no hi ha res preparat per menjar
quan n’és l’hora”,...
c) “muntar un gran escàndol”, “muntar un embolic molt gran”,...
d) “no feia cap cas del que se’m deia”, “no hi parava cap atenció”,...
Quatre respostes correctes: 1 punt.
Tres respostes correctes: 0’75 punts.
Dues respostes correctes: 0’5 punts.
Una resposta correcta: 0’25 punts.
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3.4. castanyes: “ny”: [ɲ], o bé: nasal palatal (sonor)
parrupejaven: “j”: [ʒ], o bé: fricatiu palatal sonor
trobar: “b”: [β], o bé: aproximant labial sonor
encerant: “c”: [s], o bé: fricatiu alveolar sord
els amos: “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. Rijkaard, que havia estat un excel·lent jugador de futbol, va arribar a Barcelona sense
haver aconseguit cap títol com a entrenador i, de fet, la primera temporada a can Barça
no li va resultar gens fàcil, però Laporta, amb encert, el va saber mantenir en el càrrec.
Tanmateix, gràcies a la seva manera de fer dialogant i al seu caràcter pacient i tranquil,
ha acabat fent del Barça un equip guanyador, amb un fort esperit de grup i un estil de
joc propi. Ara Rijkaard ja és considerat com un dels millors tècnics del món.
Si el resum es considera correcte i prou 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 recull informació pertinent: 0’25 punts.
1.2. a) Vol dir que és parlar inútilment, gratuïtament, fent-se il·lusions, perquè el que s’ha
dit no deixa de ser una especulació.
b) Vol dir que havia tingut problemes greus, que havia passat per mals moments.
c) “Fer aigües” significa fracassar.
d) “Fer-se al foc lentament” és una metàfora culinària, per la qual s’equipara el treball
de formació d’un equip amb un procés de cocció lenta, el qual comporta la
transformació d’elements diversos en un menjar ben assaonat.
Quatre respostes considerades correctes: 1 punt.
Tres respostes considerades correctes: 0’75 punts.
Dues respostes considerades correctes: 0’5 punts.
Una resposta considerada correcta: 0’25 punts.
1.3. a)
b)
c)
d)
e)
f)

Té antecedent: “les lligues”
No té antecedent (és un mer subordinant)
No té antecedent (és un mer subordinant)
Té antecedent: “una experiència”
Té antecedent: “la paciència”
No té antecedent (forma part d’una locució conjuntiva)

Sis respostes considerades correctes: 1 punt.
Cinc respostes considerades correctes: 0’75 punts.
Quatre respostes considerades correctes: 0’5 punts.
Tres respostes considerades correctes: 0’25 punts.
1.4. a) Noms propis de persona: Frank Rijkaard, Marinus Michels, Johan Cruyff, Venables,
Urruti, Laporta, Sandro Rosell.
Noms propis geogràfics, de ciutats i de països: Rotterdam, Holanda, Barcelona,
Amsterdam.
Noms propis de clubs esportius (de futbol): Barça, Sparta.
Noms propis de competicions esportives (de futbol): Eurocopa.
b) Els noms propis de persona ho són de personatges famosos del món del futbol:
jugadors, entrenadors, directius de club. Passa quelcom semblant, evidentment,
amb els noms de club i de competicions esportives. Quant als noms geogràfics,
també es relacionen amb el futbol a través de la carrera de Rijkaard, futbolista
holandès que ha acabat fent d’entrenador a Barcelona. La presència de tots
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aquests noms propis en un article publicat en un diari esportiu no tan sols és
coherent amb el gènere al qual pertany l’article (un gènere que acostuma a referirse insistentment al món del futbol), sinó que també ho és amb la seva diferència
específica (perquè tots es relacionen, directament o indirecta, amb el seu referent
principal, que és Frank Rijkaard).
Resposta a a) considerada correcta i (bàsicament) completa: 0’5 punts.
Resposta a a) considerada correcta però (bastant) incompleta: 0’25 punts.
Resposta a b) considerada correcta i prou completa: 0’5 punts.
Resposta a b) considerada 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. a) Hi ha quatre oracions. Són les següents:
- “Ara l’holandès ja és considerat un dels millors tècnics del món”
ORACIÓ PRINCIPAL
- “ja que ha guanyat un títol de prestigi”
ORACIÓ SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL
- “i ha demostrat a tothom la seva capacitat per crear un estil de joc propi”
SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL, COORDINADA A L’ANTERIOR
- “per crear un estil de joc propi”
SUBORDINADA INFINITIVA COMPLETIVA DEL NOM CAPACITAT (és coherent
deconsiderar-la també, d’una banda, ADJECTIVA i, d’una altra banda, FINAL)
b) - “un títol de prestigi”: CD del verb ha guanyat
- “la seva capacitat per crear un estil de joc propi”: CD del verb ha demostrat
- “un estil de joc propi”: CD del verb crear
c) - “un dels millor tècnics del món”: PREDICATIU
“a tothom”: COMPLEMENT INDIRECTE
d) - “és considerat”: SER, AUXILIAR DE PASSIVA
- “ha guanyat”, “ha demostrat”: HAVER, AUXILIAR DE TEMPS COMPOSTOS
Resposta a a) amb les quatre oracions ben caracteritzades: 0’75 punts.
Resposta a a) amb tres oracions ben caracteritzades: 0’5 punts.
Resposta a a) amb dues oracions ben caracteritzades: 0’25 punts.
Resposta a b) considerada correcta i prou completa: 0’25 punts.
Resposta a c) considerada correcta i prou completa: 0’25 punts.
Resposta a d) considerada correcta i prou completa: 0’25 punts.
3.2. L’opció correcta és la b).
3.3. a) abundància, abundor, acumulació, aplec, gran nombre, gran quantitat,...
b) victòries, triomfs,...
c) fracàs, fiasco, catàstrofe,...
d) nomenament
e) feblesa, debilitat, fluixedat, fluixesa,...
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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3.4. uns anys: “s”: [z], o bé: fricatiu alveolar sonor
lliga: “ll”: [λ], o bé: líquid lateral palatal
arriben: “b”: [β], o bé: aproximant labial sonor
succeir: “cc”: [ks], o bé: oclusiu velar sord + alveolar fricatiu sord
guanyar: “ny”: [ɲ], o bé: nasal palatal (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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SÈRIE 3
OPCIÓ A

1.
1.1. Fa uns anys eren uns joves dogmàtics que es pensaven que tot estava molt clar: havent-se
carregat moltes de les convencions establertes (però no pas totes), es van creure que, si volien
l’impossible, només calia esperar que l’impossible es realitzés. Ara que són adults, han topat
amb la realitat i se senten desorientats: no saben si tornar a acceptar algunes de les
convencions que havien rebutjat o persistir en l’actitud de rebels convencionals, tot esperant
que el futur s’obri a noves perspectives inconformistes.
Si el resum es considera correcte i prou 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 recull informació pertinent: 0’25 punts.
1.2. a) Es tracta d’una imatge que denota precarietat, inconsistència o condició efímera,
possiblement suggerida per una experiència infantil un xic espaordidora.
b) Vol dir que es restablirà l’ordre tradicional de les coses i de les idees.
c) Significa que van deixar de creure en els principis i els mites ideològics que els havien
ensenyat de petits.
Caracterització del tot satisfactòria de totes tres expressions: 1 punt.
Caracterització del tot satisfactòria de dues expressions: 0’75 punts.
Caracterització del tot satisfactòria d’una expressió: 0’5 punts.
Cap caracterització satisfactòria, però algun element salvable: 0’25 punts.
1.3. 1r) “(i, en conseqüència, sud, que és la subversió d’aquell)”
= c) deducció o implicació lògica
2n) “(no tots els ídols, però: potser va ser aquest l’error)”
= e) reducció de l’abast d’una afirmació general prèvia
3r) “(hem après que dues garrotades i dues garrotades fan quatre garrotades)”
= b) constatació d’una evidència
4rt) “(si pot ser, de plàstic, que cremen millor i fan una bravada que empesta)”
=a) condició expressada en un registre sarcàstic
5è) “(més aviat n’hauríem de dir degeneració: hem estat una generació
sortosament depravada)”
=d) precisió basada en un joc de paraules
Cinc respostes correctes: 1 punt.
Tres respostes correctes: 0’5 punts.
Dues respostes correctes: 0’25 punts.
1.4. a) Amb aquesta asseveració sentenciosa l’autor juga brillantment amb les paraules: d’una
banda sembla voler dir que els temps mai no són adequats per deixar anar frases fetes (o
que les frases fetes mai no són adequades), i d’una altra banda apunta a la frase feta
mateixa, en tots temps repetida, segons la qual “els temps són difícils”.
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b) Amb un to sentenciós força semblant al de l’altra oració, se’ns vol dir que les
“defenestracions” (és a dir, els canvis radicals, violents, revolucionaris, per bé que el mot
no s’ha de prendre a la força en sentit literal) sempre s’han entès com un objectiu amb
sentit i han respost a una finalitat determinada.
Comentari a a) considerat adequat i (prou) complet: 0’5 punts.
Comentari a a) considerat adequat però( clarament) incomplet: 0’25 punts.
Comentari a b) considerat adequat i (prou) complet: 0’5 punts.
Comentari a b) considerat adequat però (clarament incomplet): 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) - “Potser seria més precís dir que ja no sabem on és el nord” : PRINCIPAL
- “dir que ja no sabem on és el nord”: SUBOR. SUBST. INFINITIVA (SUBJECTIVA)
- “que ja no sabem on és el nord”: SUBOR. SUBST. (COMPLETIVA)
- “on és el nord”: SUBOR. SUBST. INTERROGATIVA PARCIAL (COMPLETIVA)
b) - “dir que ja no sabem on és el nord”: SUBJECTE DE seria
- IMPLÍCIT o BUIT, (indeterminat) : SUBJECTE DE dir
- IMPLICIT o BUIT, (“nosaltres”): SUBJECTE DE sabem
- “el nord”: SUBJECTE DE és
c) - “que ja no sabem on és el nord”: COMPLEMENT DIRECTE DE dir
- “on és el nord”: COMPLEMENT DIRECTE DE sabem
Quatre respostes correctes a a): 0’75 punts.
Tres respostes correctes a a): 0’5 punts.
Dues respostes correctes a a): 0’25 punts.
Quatre respostes correctes a b): 0’5 punts
Tres o dues respostes correctes a b): 0’25 punts.
Dues respostes correctes a c): 0’25 punts.
3.2. L’opció correcta és la a).
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3.3. a) sud
b) regeneració, ressorgiment, millora, millorament, aixecament,...
c) ortodòxia
d) virtut, decència, innocència,...
Quatre respostes correctes: 1 punt.
Tres respostes correctes: 0’75 punts.
Dues respostes correctes: 0’5 punts.
Una resposta correcta: 0’25 punts.
3.4. expressió: “x”: [ks], o bé: oclusiu velar sord + fricatiu alveolar sord
dubtem: “b”: [p], o bé: oclusiu labial sord
uns anys: “s”: [z], o bé: fricatiu alveolar sonor
nord, si més no: “d”: [t], o bé: oclusiu dental sor
adults: “d”: [δ], o bé: aproximant dental sonor
Cinc respostes correctes: 1 punt.
Quatre respostes correctes: 0’75 punts.
Tres respostes correctes: 0’5 punts.
Dues respostes correctes: 0’25 punts.

OPCIÓ B

1.
1.1. En els boscos no hi ha gaires ocells, i de fet s’hi pot caminar llargues estones sense
veure’n cap. En general prefereixen els espais oberts que els permeten volar i fugir dels
perills: per això, només abunden a les vores i a les clarianes del bosc. Segons els ocells que els
poblen, a Catalunya hi ha dos tipus de boscos: el pirinenc i el mediterrani. El primer, fet de
pins negres i avets, té espècies pròpies del centre i del nord d’Europa. El segon, amb alzines,
roures i pins, es troba a tots els països catalans, llevat de Menorca.
Si el resum es considera correcte i prou 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 recull informació pertinent: 0’25 punts.
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1.2. a) Salvant alguna alternativa no prevista, els quatre noms seleccionats haurien de trobarse entre els següents: brancatge, boscúria, roure, branquillons, fusta, escorça, vores,
clarianes.
b) brancatge: “Conjunt de branques, brancada, brancam.”
boscúria: “Espessor d’un bosc. / Bosc gran i dens.”
roure: “Nom donat a alguns arbres del gèn. Quercus, de fulla caduca o marcescent,
que produeixen glans.”
branquillons: “Últimes ramificacions del brancatge d’una planta.”
fusta: “Substància dura i fibrosa que forma la major part del tronc i de les branques i
arbustos sota l’escorça.”
escorça: “Coberta externa dels troncs, de les branques i de les arrels de les plantes
llenyoses.”
vores: “Parts extremes d’una extensió superficial, que toquen una de les línies que la
limiten.”
clarianes: “Espai sense arbres dins un bosc.”
Resposta a a) correcta (quatre substantius ben seleccionats): 0’25 punts.
Quatre respostes a b) correctes: 0’75 punts.
Tres respostes a b) correctes: 0’5 punts.
Dues respostes a b) correctes: 0’25 punts.
1.3. a) El text consisteix, fonamentalment, en una descripció, i com que en allò que s’hi
descriu no hi figura ni l’autor ni cap interlocutor és natural que en les formes verbals dels
text hi predomini la tercera persona, que és l’especialitzada en “allò de què es parla”. A
més, aquestes formes són de present d’indicatiu d’una manera coherent amb el fet que la
descripció de què es tracta és una descripció atemporal, és a dir, que val per a qualsevol
temps, ja que el present d’indicatiu és un temps gramatical que s’adiu amb aquest valor
atemporal.
b) “podem distingir dos tipus de boscos...”
“les quals cercaríem endebades...”
“que hem denominat mediterrani,...”
Són tres formes de primera persona plural. De fet, es tracta d’un plural fictici, en la
mesura que, com s’esdevé clarament amb la darrera, serveixen per designar el “jo” de
l’autor. Les dues primeres, tanmateix, també es poden interpretar com a designadores
d’un “nosaltres” que inclouria l’autor i, per complicitat o companyonia, els lectors (reals
o potencials).
Resposta a a) considerada correcta i completa: 0’5 punts.
Resposta a a) considerada correcta però incompleta: 0’25 punts.
Resposta a b) considerada correcta i completa: 0’5 punts.
Resposta a b) considerada correcta però incompleta. 0’25 punts
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1.4. a) d’entrada, abans de res, abans de tot, abans de tota altra cosa,...
b) a cobert, arrecerades, aixoplugades, protegides,...
c) inútilment, en va, debades, vanament,...
d) excepte, exceptuant, exceptuat, amb l’excepció de, amb l’exclusió de,...
Quatre respostes correctes: 1 punt.
Tres respostes correctes: 0’75 punts.
Dues respostes correctes: 0’5 punts.
Una resposta correcta: 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) 1.“L’ocell fuig del bosc”:
PRINCIPAL
2. “perquè estima per damunt de tot la llum del sol i els espais oberts”:
SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL
3. “que li permeten de volar i de fugir dels perills”:
SUBORDINADA ADJECTIVA DE RELATIU EXPLICATIVA
4. “de volar”:
SUBORDINADA SUBSTANTIVA INFINITIVA
5. “i de fugir dels perills”:
SUBORDINADA SUBSTANTIVA INFINITIVA, COORDINADA A L’ANTERIOR
b) 1) L’ocell; 2) implícit (= L’ocell); 3) que; 4) i 5) implícit (= l’ocell)
c) 1) del bosc; 5) dels perills
d) 3) li
Resposta a a) considerada correcta i completa: 0’75 punts.
Resposta a a) sense incorreccions, però incompleta: 0’5 punts.
Resposta a a) amb incorreccions, però amb algun encert interessant: 0’25 punts.
Resposta a b) considerada correcta: 0’25 punts.
Resposta a c) considerada correcta: 0’25 punts.
Resposta a d) considerada correcta: 0’25 punts.
3.2. L’opció correcta és la d).
3.3. 1r: “dorsiblanc”; adjectiu; [N + Adj]Adj [dorsN + blancAdj]Adj
2n: “trencanous”; nom; [V + N]N [trencaV + nousN]N
3r: “ trencapinyes”; nom; [V + N]N [trencaV + pinyesN]N
4rt: “cuallarga”; adjectiu; [N + Adj]Adj [cuaN + llargaAdj]Adj
Quatre blocs de respostes (bàsicament) correctes (relatius a a), b) i c)): 1 punt.
Tres blocs de respostes (bàsicament) correctes (relatius a a), b) i c)): 0’75 punts.
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Dos blocs de respostes (bàsicament) correctes (relatius a a), b) i c)): 0’5 punts.
Un bloc de respostes (bàsicament) correcte (relatiu a a), b) i c)): 0’25 punts.
3.4. ocells: “ll”: [λ], o bé: líquid lateral palatal
llargues estones: “s”: [z], o bé: fricatiu alveolar sonor
xerroteja: “x”: [∫], o bé: fricatiu palatal sord
bandades: “d”: [d], o bé: oclusiva dental sonora
extrem: “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.

