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I PUNTUACIÓ

Competència en llengua catalana
Sèrie 1

InstruccIons

•	 Per	cada	error	d’ortografia,	gramàtica	o	 lèxic	es	descomptaran	0,05	punts,	 fins	a	un	

màxim	d’1	punt,	a	cada	qüestió	fins	a	la	6.	Els	errors	de	les	qüestions	7	i	8	ja	es	tindran	en	

compte	en	la	correcció	corresponent.
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Llegiu atentament aquest text i responeu a les qüestions següents.
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Tomàquets antics i molt gustosos 

Vermell, verd, groc i fins i tot blau, el tomàquet té milers de varietats que poden satisfer tots els 
gustos, i, sortosament, cada cop són més els pagesos que aposten per recuperar llavors de tomà-
quets antics i de qualitat que només necessiten un rajolí d’oli per convertir-se en una autèntica 
exquisidesa.

«En el gust d’un tomàquet, hi influeixen la varietat, les terres, la manera de conrear de cadas-
cú, si els culls quan encara els falta una mica o quan ja han madurat a la planta…», explica Joan 
Castellà, un pagès d’Amposta dedicat al conreu de verdures ecològiques. Cada any planta unes 
trenta-cinc varietats de tomàquet de la setantena de llavors de què disposa; cor de bou, pometa, 
Montserrat, valencià o Mutxamel en són algunes. L’agricultor té clar que «les varietats antigues 
tenen un problema de conservació, no tenen l’aguant que voldríem, i ningú no vol tenir pèrdues». 
En canvi, «amb les varietats noves es fan més quilos i tothom té menys pèrdues; i, per això, s’han 
acabat imposant».

A Del Pagès a Casa, una empresa familiar que es dedica a l’agricultura des de l’any 1763, tam-
bé recuperen varietats de tomàquet antigues. En total, en conreen fins a noranta-tres, distribuïdes 
entre la primera sembra, al febrer, i l’última, al juliol, de manera que fins al desembre o al gener 
n’asseguren la collita. «El nostre cultiu és lliure de pesticides i tots els productes que apliquem són 
fitosanitaris», apunta Dalmacio Ramon Bo, un dels responsables de la finca, situada a Vilassar de 
Mar. En tenen de cor de bou, de pebroters, de cirerols de pera, de rodons, etc. També organitzen 
tastos perquè els clients puguin conèixer les diferents varietats. 

Dalmacio Ramon Bo té clar que «la major part del tomàquet bo marxa lluny i ens quedem 
amb el tomàquet de fora, que ha estat collit molt verd. En canvi, nosaltres, a casa, l’agafem en un 
punt òptim de maduració per menjar», afirma. El pagès també lamenta que «els mateixos clients 
demanen que el tomàquet aguanti, i un tomàquet autòcton no aguanta, queda tou». «Estem acos-
tumats que als mesos de gener, febrer, març i abril hi hagi tomàquet, però el que hi ha és de fora», 
assegura el pagès. En aquest sentit, sosté que «la gent està acostumada a tenir tots els productes 
sempre a tot arreu: nosaltres, durant aquells mesos, no en venem, i hi ha qui s’enfada, de vegades, 
però ha de tenir-ho en compte; això no és un supermercat».

Adaptació feta a partir del text de 
Míriam de Lamo. Descobrir (juny 2016)

1.  Esmenteu quatre aspectes que, segons el text, determinen les diferències de sabor dels 
tomàquets.
[1 punt]

Les diferències provenen de:
1) La varietat del tomàquet.
2) Les terres on es conreen.
3) La manera diferent de conrear-los.
4) El moment en què es cullen.

Adjudiqueu 0,25 punts per cada resposta correcta.
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2.  Expliqueu per què, segons Joan Castellà, s’han imposat les noves varietats de tomàquets.
[1 punt]

Les noves varietats de tomàquets s’han imposat perquè es conserven més bé que les 
varietats antigues, de manera que es produeixen menys pèrdues. A més, les noves va-
rietats permeten obtenir més quilos de tomàquet per collita.

Resposta clara i completa  ...................................................................................... 1 punt
Resposta vàlida però amb alguna imprecisió o manca de claredat  ...................... 0,5 punts
Resposta clarament deficient  ................................................................................ 0 punts

S’ha de corregir la pregunta atenent la qualitat del conjunt. Es poden adjudicar puntuacions 
intermèdies (de 0,75 o 0,25) entre les que es proposen més amunt.

3. Escriviu el subjecte de les formes verbals següents, que apareixen subratllades en el text:
[1 punt: 0,25 punts per cada apartat]

a) «són» (línia 3):  els pagesos / pagesos / els pagesos que aposten per recuperar…

b) «tenen» (línia 11): les varietats antigues / varietats

c) «s’han acabat imposant» (línies 12-13): les varietats noves / varietats

d) «demanen» (línia 24):  els mateixos clients / clients

Adjudiqueu 0,25 punts per cada resposta correcta.

4. Escriviu un sinònim de les paraules següents, tenint en compte el sentit que tenen en el 
text, on les trobareu subratllades.
[1 punt: 0,25 punts per cada cas]

«varietats» (línia 2) classes, menes, tipus…

«sortosament» (línia 3) afortunadament, per fortuna…

«autèntica» (línia 4) vertadera, veritable, pura…

«distribuïdes» (línia 15) repartides, dividides, escalonades…

Adjudiqueu 0,25 punts per cada resposta correcta.
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5. Definiu les paraules següents, subratllades en el text.
[1 punt: 0,5 punts per cada apartat]

a) «pagès» (línia 8): Persona que es dedica a l’agricultura / a treballar al camp / a 
conrear la terra, etcètera.

b) «supermercat» (línia 28): Establiment comercial en el qual es poden comprar nom-
brosos productes, especialment d’alimentació.

Els models de resposta només són orientatius. Adjudiqueu 0,5 punts per cada resposta cor-
recta. La definició que contingui imprecisions però que es pugui considerar acceptable s’ha 
de valorar amb 0,25 punts.

6. Completeu les formes de masculí i femení, en singular i plural, dels adjectius següents:
[1 punt: 0,1 punts per cada cas]

Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural

groc groga grocs grogues

rodó rodona rodons rodones

autèntic autèntica autèntics autèntiques

valencià valenciana valencians valencianes

Adjudiqueu 0,1 punts per cada resposta correcta. Si hi ha cap error ortogràfic, no considereu 
correcta la resposta.

7. Completeu les frases següents amb la forma verbal correcta del verb que hi ha entre pa-
rèntesis, 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:  Nosaltres comprem (COMPRAR, present) sempre productes de proximitat.

a) Vull que tu també vinguis (VENIR) a comprar al mercat amb mi.

b) El meu cosí sempre ha viscut (VIURE) en una masia del Bages. 

c) Quan érem petits, nosaltres agafàvem (AGAFAR) la fruita de l’hort de l’avi.

d) Les pedregades fortes de l’estiu fins i tot trenquen (TRENCAR, present) les branques 
dels fruiters.

Adjudiqueu 0,25 punts per cada resposta correcta. Si hi ha cap error ortogràfic, no considereu 
correcta la resposta.
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8.  Redacteu un text d’unes cent paraules sobre UN dels dos temes següents:
[3 punts]

A. Us agradaria treballar de pagès i viure al camp? Podeu explicar quins són els possibles 
aspectes d’aquesta feina o d’aquest tipus de vida que us agraden o que no us agraden, 
quins avantatges i inconvenients té aquesta professió, etcètera.

B. Expliqueu una notícia (real o inventada).

•	 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 dife-

rent), 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 50 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)

0-3 errors  .............................................................................................................. 1 punt

4-5 errors  .............................................................................................................. 0,8 punts

6-7 errors  .............................................................................................................. 0,6 punts

8-9 errors  .............................................................................................................. 0,4 punts

10-11 errors  .......................................................................................................... 0,2 punts

Més d’11 errors  ..................................................................................................... 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 hi ha mots o estructures  

que 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


