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A. Criteris generals d’avaluació

L’exercici té com a objectiu comprovar la maduresa de l’alumne/a respecte a la
capacitat de comprendre i d’interpretar un text tant en llengua catalana com en llengua
castellana. Cal valorar també la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de relació de l’alumne/a.

Aquest any hi ha dues preguntes. La primera pretén que l’alumne/a demostri que
és capaç de seleccionar les idees essencials que l’autor/a vol expressar en el seu text i de
reescriure-les correctament en català o en castellà utilitzant altres expressions
equivalents. L’habilitat i l’enginy per a inventar un títol constitueixen, sens dubte, una
mostra de la capacitat que té de condensar un missatge llarg en una sola frase. En el
resum, es considera inadequat:
— La còpia innecessària de fragments de text o el fet que la citació literal no es faci

entre cometes.
— El llenguatge subjectiu o la formulació de judicis de valor explícits o implícits de

l’alumne/a.
— L’escriptura incoherent, desordenada, poc travada lògicament, sense connectors,

amb mancances de cohesió gramatical, sense separació de paràgrafs, etc.
— Les informacions i les idees no exposades directament per l’autor/a o que no són

en el text.
— Un resum excessivament llarg o excessivament curt.

Amb la segona pregunta s’intenta valorar la capacitat de l’alumne/a de pensar per
ell/a mateix/a, i detectar-ne la maduresa, la independència de criteri i la cultura general.

La puntuació atorgada a cada una de les preguntes dels dos textos és la següent:
— 1a pregunta: 2,5 punts (0,5 punts pel títol i 2 pel resum)
— 2a pregunta: 2,5 punts

L’alumne/a pot contestar les preguntes en la llengua que prefereixi (català o
castellà) i les incorreccions d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi, tant en
llengua catalana com en castellana, resten punts, de manera que cada falta es penalitza
amb 0,1 punts. Una mateixa falta es descompta només una vegada. En el conjunt de
l’examen el descompte per faltes és com a màxim de 2 punts.

La persona que faci la correcció ha d’assenyalar clarament en cada pregunta les
incorreccions detectades i els descomptes realitzats. 

B. Criteris específics

Text català

1. Poseu un títol al text i resumiu-ne el contingut (entre 50 i 70 paraules).
[2,5 punts: 0,5 el títol i 2 el resum]

Títol: hi ha molts títols possibles, per exemple, «Doblatge i traducció»,
«Doblatge i model lingüístic», «Cinema i models lingüístics», etc. El títol ha de
recollir, almenys, una idea bàsica del text.

Resum: és important que el resum reculli les idees bàsiques del text, sense
afegir-hi res de collita pròpia i amb una redacció correcta. Algunes idees que ha de
contenir el resum són:
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a) Voler veure una versió original vol dir ser conscient de l’existència d’un text.
b) Els subtítols permeten de comparar el text original i el traduït.
c) Durant molts anys, el doblatge va significar una manipulació conscient del text.
d) En l’època democràtica, s’ha conservat el doblatge per costum i per la indústria

que ha generat.
e) El doblatge genera moltes preguntes sobre traducció i models lingüístics.
f ) Algunes d’aquestes qüestions són: el model de llengua col·loquial, els

dialectalismes, els registres lingüístics, etc.

2. Quin és, segons la vostra opinió, el paper de la televisió en el model lingüístic de
la societat? Expliqueu-ho en, aproximadament, 100 paraules.
[2,5 punts]

Amb la segona pregunta es vol valorar, sobretot, el grau de maduresa
argumentativa de l’alumne/a. No ha de repetir el text, sinó raonar-lo. Aquí, per
exemple, es pot parlar de la normalització lingüística; de la gran atracció que té la
televisió per a la societat; de la diferència de llenguatge que es fa servir en
comèdies, telenovel·les, documentals o reportatges; de la polèmica que algunes
sèries han generat per l’ús de llenguatge groller; de les expressions posades de
moda per determinats concursos o programes; etc.

Text castellà

1. Poseu un títol al text i resumiu-ne el contingut (entre 50 i 70 paraules).
[2,5 punts: 0,5 el títol i 2 el resum]

Títol: hi ha molts títols possibles, per exemple, «Informàtica i escriptura»,
«L’ordinador i el procés d’escriure», etc. El títol ha de recollir, almenys, una idea
bàsica del text.

Resum: és important que el resum reculli les idees bàsiques del text, sense
afegir-hi res de collita pròpia i amb una redacció correcta. Algunes idees que ha de
contenir el resum són:
a) L’ordinador representa una diferència important en comparació de la

màquina d’escriure, de manera que no resulta fàcil acostumar-s’hi.
b) El procés d’escriure s’ha simplificat tècnicament.
c) Aquest canvi ha representat també un canvi en la percepció.
d) La informàtica s’ha convertit en una segona naturalesa.
e) Costa molt de distanciar-se’n i, per tant, costa d’exercir l’esperit crític.
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2. «Con lo que, más o menos seducidos o entusiasmados, interpretaremos siempre
este sistema de forma automática e irreflexiva, sin poder establecer distancia
alguna frente a él y sin por ello apreciar o valorar de forma suficientemente crítica
los intereses que lo mueven». Quina és la vostra opinió sobre aquest punt? Raoneu
la resposta en, aproximadament, 100 paraules.
[2,5 punts]

Amb la segona pregunta es vol valorar, sobretot, el grau de maduresa
argumentativa de l’alumne/a. No ha de repetir el text, sinó raonar-lo. Aquí, per
exemple, es pot parlar de la influència de l’ordinador en la vida quotidiana, de la
impossibilitat de viure totalment al marge de la informàtica, de l’addicció que
representa per a alguns, de la pèrdua d’alguns aprenentatges, etc.
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