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Llengua catalana
Sèrie 1

SOLUCIONS,
CRITERIS DE CORRECCIÓ
I PUNTUACIÓ

Instruccions
Per cada error d’ortografia, gramàtica o lèxic es descomptaran 0,1 punts, fins a un màxim
de 2 punts, en els apartats 1 i 2. Els errors de l’apartat 3 («Expressió escrita») ja es tenen en
compte en puntuar la redacció corresponent.
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Llegiu atentament aquest text i responeu a les qüestions següents.
Els gossos espien els humans per calibrar-ne la generositat
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Diuen que el gos és el millor amic de l’home; si més no, van ser els primers animals a conviure amb
les persones. El que no se sabia, però, és que els gossos ens espien. Ho fan amb l’objectiu de trobar
en els nostres gestos informació que els digui com és realment cada individu.
Quan creuen que no els mirem, es fixen en les nostres actituds i en les que les altres persones
tenen amb nosaltres, i en funció d’això decideixen amb qui prefereixen estar. I no opten per les
persones més fortes, ni per les que ostenten un rang més elevat dins la societat humana: prefereixen
estar amb persones generoses a les quals —i aquesta és una condició indispensable— es reconegui
socialment la generositat. Ho ha demostrat un equip d’investigadors de l’Argentina.
No és res de nou dir que els gossos poden llegir i interpretar molts dels signes de comunicació
de les persones i que són molt sensibles a la manera com els humans se’ls adrecen. Prefereixen les
persones que els dirigeixen paraules o els fan gestos afectuosos, i poden distingir una cara somrient
d’una de neutra, i una expressió de disgust d’una de felicitat. També reconeixen la tristesa i si
veuen una persona que plora tendeixen a acostar-s’hi, com si la volguessin consolar. Per tot això
no és gens estrany que siguin considerats uns companys fidels.
Però, sovint, per decidir qui prefereixen, ens espien sense que ens n’adonem. Es va demostrar
que observen dissimuladament les nostres actituds i que mostren una clara preferència per les
persones generoses, la qual cosa pot tenir relació amb la facilitat amb què pensen que, posteriorment,
els poden oferir aliment.
Per a comprovar les preferències dels gossos, els investigadors van dissenyar una sèrie
d’experiments en què els gossos presenciaven una escena: hi havia unes persones que feien de
captaires i unes altres que els oferien, o no, menjar. Com era d’esperar, els gossos, que prèviament
no coneixien cap d’aquestes persones, miraven dissimuladament l’escena, de reüll, com qui no
vol la cosa. Però quan se’ls va permetre acostar-se, ho van fer decididament a les persones que
havien donat menjar a un captaire. Però no les preferien a totes de la mateixa manera. En alguns
casos, els captaires havien fet signes d’agraïment i l’expressaven amb paraules amables, i en
d’altres mostraven indiferència. Doncs bé, els gossos preferien les persones generoses que havien
rebut mostres d’agraïment.
Adaptació feta a partir del text de
David Bueno. Ara (8 desembre 2013)
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1. Comprensió i expressió
[3,5 punts en total]

1.1.	Resumiu les idees principals exposades en el text. El resum ha de tenir entre vuitanta
i cent paraules, aproximadament.
[1,5 punts]

Orientativament, un resum ben fet hauria de contenir aquestes idees essencials:
1. Els gossos busquen en els humans informació per a poder determinar amb
qui prefereixen estar.
2. Això ho fan de manera dissimulada, espiant-nos.
3. Se sap que aquests animals poden reconèixer les emocions humanes.
4. Trien persones a les quals es reconegui la generositat d’una manera clara,
potser perquè creuen que tenen més probabilitats que els alimentin.
5. Aquest comportament s’ha comprovat a partir de diversos experiments.
Corregiu l’exercici tenint en compte els criteris següents:
El resum recull tres o quatre de les idees essencials del text
d’una manera clara, ordenada i precisa ............................................................ 1,5 punts
El resum és vàlid perquè recull en general la informació del text,
però hi pot haver una certa imprecisió en l’expressió o algun oblit.....................1 punt
El resum té mancances a l’hora de recollir les idees expressades
en el text (hi apareixen només dues de les idees essencials) o presenta
una expressió poc clara i precisa....................................................................... 0,5 punts
El resum no recull les idees essencials del text o presenta una expressió
clarament desordenada i confusa, mancada de precisió ..................................... 0 punts
El resum s’ha de valorar globalment: a partir de la proposta de puntuació quantitativa
anterior i també d’acord amb la qualitat del conjunt, de manera que es poden adjudicar
puntuacions intermèdies, com ara 1,25, 0,75 o bé 0,25.
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1.2. Expliqueu de manera clara i entenedora què significa que els gossos «són molt sensibles a la manera com els humans se’ls adrecen» (línia 11).
[1 punt]

Significa que aquests animals poden captar les emocions de les persones que s’hi
dirigeixen a partir dels gestos, les paraules, la cara, els estats d’ànim, etcètera.
S’ha de corregir la resposta tenint en compte la qualitat global, a partir dels criteris
següents:
Resposta clara i completa .......................................................................................1 punt
Resposta vàlida però amb alguna imprecisió o manca
de claredat .............................................................................................. 0,75 o 0,5 punts
Resposta deficient, tot i que hi pugui haver algun element vàlid.................. 0,25 punts
Resposta clarament deficient ............................................................................... 0 punts

1.3. Escriviu un sinònim de les expressions subratllades següents o una expressió que hi
equivalgui.
[1 punt: 0,25 punts per cada apartat]

a) «Ho fan amb l’objectiu de trobar en els nostres gestos informació […]» (línia 3):
amb el propòsit de, amb la intenció de, per tal de, a fi de, etcètera.

b)

«També reconeixen la tristesa […]» (línia 13): igualment, a més, a més a més,
de la mateixa manera, etcètera.

c ) «Però, sovint, per decidir qui prefereixen, ens espien […]» (línia 16): freqüentment, moltes vegades, etcètera.

d)

«[…] mostren una clara preferència per les persones generoses, la qual cosa pot
tenir relació amb la facilitat […]» (línia 18): fet que, cosa que.

Valoreu cada resposta correcta amb 0,25 punts.
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2. Reflexió lingüística
[3,5 punts en total]

2.1. Escriviu l’antecedent dels pronoms següents, que trobareu subratllats en el text; és
a dir, indiqueu a què es refereixen en aquest text en concret.
[1,5 punts: 0,25 punts per cada apartat]

a)

«els» (línia 4): els gossos.

b) «hi» (línia 14): una persona (que plora).

c ) «n’» (línia 16): que ens espien / del fet que ens espien.

d ) «(en) què» (línia 21): una sèrie d’experiments / experiments.

e)

«ho» (línia 24): acostar-se.

f ) «que» (línia 24): persones.
Valoreu cada resposta correcta amb 0,25 punts.

2.2. Completeu les frases següents amb la forma verbal correcta del verb que hi ha entre
parèntesis, tal com es fa en el model. La forma verbal s’ha d’ajustar al context de la
frase.
[1 punt: 0,25 punts per cada apartat]

Model: L’advocat demana que el seu client declari (DECLARAR) aviat.
a ) Jo conec (CONÈIXER) la teva família des de fa molts anys.
b ) La companyia del gas ja ha restablert (RESTABLIR) el servei a tot el poble.
c ) Si no fos (SER) tan tard, t’acompanyaria al cinema.
d ) Us han fet el passaport per tal que pugueu (PODER) passar la frontera vosaltres
sols sense cap dificultat.
Valoreu cada resposta correcta amb 0,25 punts. Qualsevol error ortogràfic invalida la
resposta.
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2.3.	Completeu el quadre que hi ha a continuació amb formes adequades de substantius
singulars, adjectius masculins singulars i verbs en infinitiu, mantenint el mateix
lexema o arrel de la forma indicada a cada fila.
[1 punt: 0,1 punts per cada casella]

Substantiu singular

Adjectiu masculí singular

Verb en infinitiu

decisió, indecisió

decisiu, decisori, indecís

decidir

fortalesa, enfortiment

fort

enfortir

sensibilitat,
sensibilització,
insensibilitat, sensibleria

sensible

sensibilitzar

condició

condicional,
incondicional,
condicionat

condicionar

tristesa

trist, entristit

entristir, entristar

Valoreu cada resposta correcta amb 0,1 punts. Hi pot haver altres respostes vàlides
diferents de les que es recullen en aquest model de correcció. Qualsevol error ortogràfic
invalida la resposta.
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3. Expressió escrita
[3 punts]

Redacteu un text d’unes cent paraules a partir d’UNA de les dues propostes següents:
A. Les mascotes i els animals de companyia. Podeu explicar si en teniu o us agradaria
tenir-ne, quins beneficis aporten a les persones, els problemes que poden generar,
quin animal us sembla més adequat com a mascota, etcètera.
B. Exposeu la vostra opinió sobre el tema del maltractament dels animals. Podeu fer
referència a l’experimentació mèdica amb animals, al fet d’utilitzar-los en determinats
espectacles, etcètera.
•

•
•

La valoració del text s’efectua sumant la puntuació adjudicada a cadascun dels apartats que indiquem a continuació, però també s’ha de tenir en compte la qualitat global, a partir de la qual es
pot arrodonir i modificar a l’alça o a la baixa la puntuació total d’aquesta qüestió.
Si el text no respon al que es demana (se n’allunya molt clarament i tracta d’un tema diferent),
es valora amb 0 punts.
Si el text és molt breu, cada apartat es puntua d’una manera proporcional a l’extensió. Si té menys
de cinquanta mots, es valora amb 0 punts.

a ) Coherència
Selecció i ordenació correctes de la informació ............................................................ 0,5 punts
Algun problema en l’ordenació o en la selecció de la informació ............................... 0,25 punts
Text desordenat i confús ...............................................................................................
0 punts
b ) Cohesió (puntuació, concordança, construcció de les frases)
0 - 2 errors ....................................................................................................................... 0,75 punts
3 - 4 errors ....................................................................................................................... 0,5 punts
5 - 6 errors ....................................................................................................................... 0,25 punts
Més de 6 errors...............................................................................................................
0 punts
c ) Correcció (ortografia, morfosintaxi, lèxic)
0 - 2 errors .......................................................................................................................
3 - 4 errors .......................................................................................................................
5 - 6 errors .......................................................................................................................
7 - 8 errors .......................................................................................................................
9 -10 errors .....................................................................................................................
Més de 10 errors ............................................................................................................

1 punt
0,8 punts
0,6 punts
0,4 punts
0,2 punts
0 punts

d ) Variació
El text fa servir recursos sintàctics variats i un lèxic precís i no conté
repeticions; s’hi admet alguna deficiència lleu ............................................................ 0,25 punts
El text presenta pocs recursos lèxics i sintàctics, i alguns mots
o estructures es repeteixen sovint .................................................................................
0 punts
e ) Registre
La llengua del text s’ajusta al grau de formalitat i al canal adequats;
s’hi admet algun error lleu ............................................................................................ 0,25 punts
El text conté errors greus pel que fa al canal o al grau
de formalitat ..................................................................................................................
0 punts
f ) Disposició
El text respecta els marges, les línies estan disposades correctament
i la lletra és ben llegible ................................................................................................ 0,25 punts
Hi manca algun dels elements anteriors .......................................................................
0 punts
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

