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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) - “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 

c) - “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) Té antecedent: “les lligues” 

b) No té antecedent (és un mer subordinant) 
c) No té antecedent (és un mer subordinant) 
d) Té antecedent: “una experiència” 
e) Té antecedent: “la paciència” 
f) 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 referir-
se 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. 
 




