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SÈRIE 4 
 
OPCIÓ A 
 
1. Comprensió lectora 
 
1.1. Les respostes correctes són: 
a) V 
b) F 
c) F 
d) V 
e) V 
0,2 punts: resposta correcta 
-0,1 punts: resposta incorrecta 
0: resposta en blanc 
Puntuació màxima: 1 punt 
Puntuació mínima: -0,5  
 
1.2. Les respostes correctes són les següents: 
Se’n va adonar: que el noi estava espantat (o: que el noi es pensava que li volien 
prendre la guardiola) 
Va apartar-se’n: del noi que es va espantar 
0,5 punts per resposta correcta 
1 punt: dues respostes correctes 
 
1.3. Les possibles respostes correctes són les següents: 
vist que ajudaven les víctimes 
ja que ajudaven els altres 
0,5 punts: resposta correcta 
0,25 punts: resposta més o menys correcta 
 
1.4. La resposta correcta és b) (una minyona d’alguna casa rica). 
0,5 punts: resposta correcta 
-0,1 punts: resposta incorrecta 
0: resposta en blanc 
 
1.5.1. Els Forros són un matrimoni que no té fills. Al cap de molts anys d’estar casats, 
a la dona, molt bonica, molt dedicada a l’hort i a les fruites que en collia, li ve un desig 
de menjar magranes tan intens que se sent malament i tot. Té malestar, s’estira al llit i 
l’home li porta magranes, que ella devora de manera afamada. 
0,5 punts : resposta correcta 
0,25 punts : resposta més o menys correcta 
 
1.5.2. Les respostes correctes són les següents:  
a) V 
b) V 
c) F  
d) F 
e) V 
Solució correcta: 0,1 punts 
Solució incorrecta: -0’1 punts 
Cap resposta: 0 punts  
Puntuació màxima: 0’5 punts 
Puntuació mínima: -0,5  
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2. Expressió escrita 
 
2.1. Uns vint o vint-i-cinc estudiants, que demanaven en favor de les víctimes dels 
terratrèmols d’Itàlia,  anaven sortint des del carrer de Montcada, desfilant en ordre, 
amb carruatges, una banda de música i els estendards propis de cada facultat. 
1 punt: reescriptura correcta i completa 
0,5 punts: reescriptura més o menys correcta i completa 
(Són admissibles també qualificacions intermèdies, per quarts de punt.) 
 
 
2.2. El diàleg s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura de l’examen i 
criteris generals d’avaluació” i el document “Orientacions sobre les proves de Llengua 
catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU 2013”, que es troben 
penjats al web (vegeu especialment l’apartat 4. Barem de correcció dels escrits, 
d’aquest darrer document). 

Resposta considerada correcta, adequada i ajustada a l’extensió:1 punts 
 Resposta no del tot adequada, o no ajustada a l’extensió: 0’5 punts.  

 (Són admissibles també qualificacions intermèdies, per quarts de punt.) 
 
 
2.3. La redacció s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura de l’examen i 
criteris generals d’avaluació” i el document “Orientacions sobre les proves de Llengua 
catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU 2013”, que es troben 
penjats al web (vegeu especialment l’apartat 4. Barem de correcció dels escrits, 
d’aquest darrer document). 

Resposta considerada correcta, adequada i ajustada a l’extensió:2 punts. 
Resposta considerada bastant correcta, adequada i ajustada a l’extensió: 1,5 
punts. 

 Resposta no del tot adequada: 1 punt.  
Resposta poc adequada: 0’5 punts. 
(Són admissibles també qualificacions intermèdies, per quarts de punt.) 
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OPCIÓ B 
 
1. Comprensió lectora 

 
1.1.  Des dels clàssics llatins, diferents autors han reflexionat sobre el futur de la terra i 
l’univers en un sentit apocalíptic. Hi ha científics actuals que, en plantejar-se la fi del 
món, han recuperat com a hipòtesi científica una imatge literària de Dant. L’autor del 
text justament apunta la relació entre ciència i poesia, i sosté que uns bons 
coneixements científics de la natura (de les roques, les plantes, els animals...) poden 
estimular la creació literària i ajudar a contemplar el món d’una manera més rica i 
profunda. 
1,5 punts: resum complet, coherent 
1 punt: resum força complet i coherent 
0,5 punts: resum poc complet i coherent 
 
1.2. L’autor contextualitza l’afirmació de Lucreci (“s’esfondrarà la immensa màquina del 
món”) a l’època de la literatura apocalíptica jueva, una mica anterior a les visions de l’ 
“Apocalipsi” de sant Joan. 
0,5 punts: resposta correcta 
0,25 punts: resposta més o menys correcta 
 
1.3. Les respostes correctes són les següents: 
Anorreament: anihilació, acció d’anihilar [DIEC2] 
Anihilament, acció d’anihilar, reduir a no res, destruir del tot [GDLC] 
Altres solucions possibles: destrucció, esfondrament, desfeta... 
0,5 punts: resposta correcta 
0,25 punts: resposta més o menys correcta 
 
1.4. Les respostes correctes són les següents: 
n’extreu conseqüències morals: de la teoria atomística de la matèria 
hi dóna la física: a l’engany dels sentits, al miratge dels sentits 
0,25 punts per resposta correcta 
 
1.5.1. La Màxima és una dona gran que viu sola (no té família, només un gat que li fa 
companyia). Cada diumenge va a jugar a cartes amb la seves amigues. Un dia un grup 
de vells fan una festa a ca la Marcona i la Màxima hi va. Mengen castanyes, canten 
cançons i beuen. La Màxima no vol beure, però en Pere Anton la fa beure. S’acaba la 
festa a la matinada i la Màxima va cap a casa seva. En Pere Anton entra, fereix el gat i 
la mata. 
0,5 punts: resposta correcta 
0,25 punts: resposta més o menys correcta 
NOTA: En aquest exemplari s’utilitzen més paraules que les demanades als estudiants 
a fi d’incloure la informació més rellevant que els estudiants podrien triar a l’hora de 
respondre a aquesta pregunta. 
 
1.5.2. Les respostes correctes són les següents: 
a) V 
b) V  
c) F 
d) F 
e) F  
Solució correcta: 0,1 punts 
Solució incorrecta: -0’1 punts 
Cap resposta: 0 punts  
Puntuació màxima: 0’5 punts 
Puntuació mínima: -0,5   
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2. Expressió escrita 
2.1. La redacció s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura de l’examen i 
criteris generals d’avaluació” i el document “Orientacions sobre les proves de Llengua 
catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU 2013”, que es troben 
penjats al web (vegeu especialment l’apartat 4. Barem de correcció dels escrits, 
d’aquest darrer document). 

Resposta considerada correcta, adequada:2 punts. 
Resposta considerada bastant correcta, adequada:1’5 punts.  
Resposta no del tot adequada: 1 punt.  
Resposta poc adequada: 0’5 punts. 
(Són admissibles també qualificacions intermèdies, per quarts de punt.) 

 
2.2. La redacció s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura de l’examen i 
criteris generals d’avaluació” i el document “Orientacions sobre les proves de Llengua 
catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU 2013”, que es troben 
penjats al web (vegeu especialment l’apartat 4. Barem de correcció dels escrits, 
d’aquest darrer document). 
Resposta considerada correcta, adequada i ajustada a l’extensió: 1 punt.  
Resposta més o menys adequada: 0’5 punts. 
(Són admissibles també qualificacions intermèdies, per quarts de punt.) 
 
2.3. Crec que les descripcions podrien ser més precises –o més suggeridores– si es 
conegués/coneixent l'estructura de les roques o les característiques d'un terreny, el 
cicle vital de les plantes o dels animals 
Sostinc que, en la contemplació de la bellesa del món, l’esperit s’enriquiria estudiant el 
moviment dels vents o l'alternança de les altes i baixes pressions, afinant en la 
comprensió dels diversos meteors –la pluja i la neu, la calamarsa, el llamp o el 
llampec. 
O bé: s’enriquiria si s’estudiés el moviment dels vents o l'alternança de les altes i 
baixes pressions, si s’afinés en la comprensió dels diversos meteors –la pluja i la neu, 
la calamarsa, el llamp o el llampec. 
0,5 punts per resposta correcta 
(Són admissibles també qualificacions intermèdies, per quarts de punt.) 
 
 
3. Reflexió lingüística (part comuna) 
3.1. Les respostes correctes són: 
3.1.1. d 
3.1.2. a 
3.1.3. b 
3.1.4. a 
3.1.5. c 
 
Solució correcta: 0,1 punts 
Solució incorrecta: -0’1 punts 
Cap resposta: 0 punts  
Puntuació màxima: 0’5 punts  
Puntuació mínima: -0,5  
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3.2. Les respostes correctes són: 
a) li 
b) els 
c) la 
d) l’hi 
e) Ø 
 
0,1 per cada solució correcta 
-0,1 per cada solució incorrecta 
Cap resposta: 0 punts  
Puntuació màxima: 0’5 punts  
Puntuació mínima: -0,5  
 
 
3.3. Les respostes correctes són: 
Infinitiu d’interrompia: interrompre 
Infinitiu d’imprès: imprimir 
Gerundi de coc: coent 
Participi d’excloïa: exclòs 
Participi de romangui: romàs 
 
Forma verbal correcta: 0’1 
Puntuació màxima: 0,5 
Puntuació mínima: 0 
 
 
3.4. La resposta correcta és: 
En segons quins casos, és una bestiesa força considerable, això de la zona blava: 
l’Administració no perdona el ciutadà, massa vegades. 
 
Un subratllat correcte: 0,1 punts 
Cinc subratllats correctes: 0’5 punts 
Un subratllat incorrecte: -0’1 punts  
Cap resposta: 0 punts 
Puntuació mínima: -0,5  



Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat Pàgina 6 de 10 
 PAU 2013 
Pautes de correcció  Llengua castellana i literatura 

SÈRIE 3 
 
OPCIÓ A 
 
1. Comprensió lectora 
 
1.1. la Mort 

Resposta correcta: 0’5 punts. 
 
1.2. 1. la meravella del rossinyol 
 2. el batec de la sang 
 3. la segura dolcesa de l’arrel dins la terra 
 4. el plorar suau de les estrelles 
 5. l’ardent misteri d’unes ales signant l’atzur en calma 
 6. el fluir de la font 
 7. el respir beat de la branca quan passa l’aire 

(També és admissible una llista més esquemàtica.) 
Resposta considerada correcta i completa: 1 punt. 
Resposta incompleta, amb 6 elements correctes: 0’75 punts. 
Resposta incompleta, amb 4 o 5 elements correctes: 0’5 punts.  
Resposta incompleta, amb 3 elements correctes: 0’25 punts. 
Resposta incompleta, amb 2 o 1 elements correctes: 0 punts. 

1.3.  a) V 
b) F 
c) V 
d) V 
e) F  

Per cada resposta correcta: 0’1 punts (total: 0’5 punts). 
 
1.4. La resposta correcta és la c) 

Resposta correcta: 0’5 punts. 
  Resposta incorrecta: -0’15 punts. 
  En blanc: 0 punts.  
 
1.5. La resposta correcta és la b) 

Resposta correcta: 0’5 punts. 
  Resposta incorrecta: -0’15 punts. 
  En blanc: 0 punts.  

 
1.6.1. Les respostes correctes són: 
1.6.a.  V 
1.6.b.  F 
1.6.c. V 
1.6.d. F 
1.6.e. V 
0,1: resposta correcta 
-0,1: resposta incorrecta 
0: cap resposta 
 
1.6.2. Barcelona és vista amb recel, com una ciutat massa moderna, de costums 
massa avançats, on es pot anar de festa a locals molt diferents. A Comarquinal, és 
Laura, la dona de Tomàs, qui simbolitza la manera de ser de la gent de Barcelona. 
0,5: resposta completa i coherent 
0,25: resposta no del tot completa i coherent 
0: resposta no adequada 
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2. Expressió escrita 
 

 
2.1. A la part final del poema, li torna a dir que no li pregunti per què l'estima, si el tenia 
dins seu i ni sabria ja veure'l com a ell, perquè respira dintre del seu respir, si [i] dels 
seus somnis és l'únic somni viu que no podria arrabassar la Mort. 

Resposta considerada correcta i completa: 1’5 punts 
  Resposta no del tot adequada o incompleta: 1 punt. 
  Resposta amb mancances importants: 0’5 punts. 
  (Són admissibles també qualificacions intermèdies, per quarts de punt.) 

 
2.2. La redacció s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura de l’examen i 
criteris generals d’avaluació” i el document “Orientacions sobre les proves de Llengua 
catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU 2012”, que es troben 
penjats al web (vegeu especialment l’apartat 4. Barem de correcció dels escrits, 
d’aquest darrer document). 

Resposta considerada correcta, adequada i ajustada a l’extensió:1’5 punts. 
 Resposta més o  menys correcta, no del tot adequada: 1 punt.  

Resposta poc adequada, o que no arriba a l’extensió indicada: 0’5 punts. 
(Són admissibles també qualificacions intermèdies, per quarts de punt.) 

 
2.3. Exemples: 
 — Aquest matí, passejant pel bosc, hem collit tres pinetells i un rossinyol. 

 — Quan ja marxàvem hem sentit el cant melodiós d’un rossinyol. 
— Quiet sota l’aigua, em voltaven els serrans, les julioles i algun rossinyol. 
— Com que m’he deixat la clau, provarem d’obrir la porta amb un rossinyol. 
Per cada resposta considerada correcta: 0’25 punts (total: 1 punt). 
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OPCIÓ B 
 
1. Comprensió lectora 
 
1.1. Les respostes correctes són: 
a) F 
b) C 
c) F 
d) C 
e) C 
 
0,2 punts: resposta correcta 
-0,1 punts: resposta incorrecta 
0 punts: en blanc 
 
1.2. La resposta correcta és b). 
 
0,5 punts: resposta correcta 
-0,1 punts: resposta incorrecta 
0 punts: en blanc 
 
1.3. Brivall: home de la gentalla, de la briva [DIEC-2]; home de la púrria, de la briva; noi 
eixerit o entremaliat [GDLC]. 
Noi, xic [GDLC] 
 
0,5 punts: definició correcta 
0,25 punts: definició més  o menys correcta 
 
1.4. Equivalents a Mad scientists que apareixen en el text: 
Científic genial 
Tecnosavis 
Científics 
Els professionals de la tecnociència 
Els científics bojos literaris 
Fills (luciferins) de Víctor Frankenstein 
tots aquests doctors, savis i professors 
l’home de ciència 
d’alquimista tecnològic 
genis brillants 
 
0,25 punts per cada equivalent correcte 
 
1.5.1. En Ton és un pagès que està molt orgullós del camp de les Saules, on té 
plantades diverses coses (bledes, blat de moro, etc.). Un dia algú li va fer malbé tot el 
que hi tenia plantat. Per castigar l’infractor, va ficar hams dins unes figues. En Nasi, un 
pastor sorrut i malcarat, va deixar passar el ramat per diferents camps, com el d’en 
Ton. Les ovelles quedaren malferides en empassar-se les figues amb ham. A la nit, en 
Ton va voler tornar al seu camp, a veure què hi havia passat, i es trobar amb en Nasi. 
Es van barallar, i en Nasi li va clavar un ganivet i el va matar. En Nasi estava 
convençut que en Ton havia posat hams a les figues per fer mal a les ovelles. 
 
0,5 punts : resposta correcta i completa 
0,25 punts : resposta més o menys correcta i completa 
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1.5.2. Les respostes correctes són: 
a) F 
b) C  
c) F 
d) C 
e) C 
 
0,1 punts: resposta correcta 
-0,1 punts: resposta incorrecta 
0 punts: en blanc 
 
 
2.Expressió 
 
2.1. Les respostes correctes són: 
Per molt que: per bé que 
Atapeïts: carregats 
Edat mitjana: medievals 
 
0,3 punts: 1 resposta correcta 
0,6 punts: 2 respostes correctes 
1 punt: 3 respostes correctes 
 
2.2. Peter Goodrich, expert en cultura popular, apunta que la intuïció habitual 
d’aquests mad scientists... té a veure amb uns dons excepcionals que poden fer 
perillar la humanitat. 
1 punt: resposta correcta 
0,5 punts: resposta més o menys correcta 
(Són admissibles també qualificacions intermèdies, per quarts de punt.) 
 
2.3. La redacció s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura de l’examen i 
criteris generals d’avaluació” i el document “Orientacions sobre les proves de Llengua 
catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU 2012”, que es troben 
penjats al web (vegeu especialment l’apartat 4. Barem de correcció dels escrits, 
d’aquest darrer document). 

Resposta considerada correcta, adequada i ajustada a l’extensió:1’5 punts. 
 Resposta no del tot adequada, més o menys correcta: 1 punt.  

Resposta poc adequada, o que no arriba a l’extensió indicada: 0’5 punts. 
(Són admissibles també qualificacions intermèdies, per quarts de punt.) 
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3. Reflexió lingüística (part comuna) 
 
3.1.Les respostes correctes són: 
3.1.1.d 
3.1.2.c 
3.1.3.d 
3.1.4.d 
3.1.5.a 
Solució correcta: 0,1 punts 
Solució incorrecta: -0’1 punts 
Cinc solucions incorrectes: -0,5 punts 
Cap resposta: 0 punts 
Puntuació màxima: 0’5 punts 
 
  
3.2. Les respostes correctes són: 
 
fam, gana, set, fred, traça, por, senyor, àguila, ventre, enteniment 
 
Subratllat correcte: 0,25 punts 
Subratllat incorrecte: -0’15 punts 
Dues solucions incorrectes: -0,3 punts 
Cap resposta: 0 punts 
Puntuació màxima: 0’5 punts 
 
 
3.3. Les respostes correctes són: 
Infinitiu d’incloc: incloure 
Infinitiu de fonia: fondre 
Gerundi de depès: depenent 
Participi de pondre: post 
Participi de pertànyer: pertangut 
 
0,1 punts : resposta correcta 
 
 
Si la resposta a un exercici és un únic mot i aquest presenta alguna falta (depenguent 
per depenent, per exemple), la puntuació corresponent serà 0 i no es descomptarà 
aquesta falta com un error més de l’examen. 
 
 
3.4. La resposta correcta és: 
Exercici, desig, guix, nexe, peix, mig, fix, exhumar, èxit, ximple, exigir, clenxa, flux, 
examen, fluix, exigu. 
 
Un subratllat correcte: 0,1 punts 
Cinc subratllats correctes: 0’5 punts 
Un subratllat incorrecte: -0’1 punts  
Cinc subratllats incorrectes: -0,5 punts 
Cap resposta: 0 punts 
 
 
 


