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Competència en llengua catalana
Sèrie 1

SOLUCIONS,
CRITERIS DE CORRECCIÓ I
PUNTUACIÓ

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 5. Els errors de la qüestió 8 ja es tenen en compte en puntuar la redacció
corresponent.
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Llegiu atentament aquest text i responeu a les qüestions següents.
Montgarri
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El nostre objectiu no és assolir un cim o un estany, sinó el pintoresc santuari de Montgarri. És una
de les excursions més recomanables de la Vall d’Aran entre les que són aptes per a tots els nivells.
Fàcil i curta, en un entorn incomparable i amb l’al·licient de poder recuperar-nos amb un menjar
calent al refugi. Aconsellem fer aquesta ruta en un dia assolellat d’hivern, caminant amb raquetes
o esquís, perquè la neu encara dóna més encant al paisatge.
El camí surt de l’aparcament del pla de Beret de l’estació d’esquí de Baqueira-Beret, en direcció
nord-est. Suggerim un recorregut circular, fent l’anada pel sender i la tornada per la pista, encara
que aquesta decisió depèn del gust de cada excursionista. El sender, que segueix la ruta del GR211, surt del final de l’aparcament i caminarem amb el riu Noguera Pallaresa a la nostra dreta. Els
avets ens acompanyaran bona part del recorregut, que destaca sobretot per la bellesa de l’últim
tram. Creuem un pont, passem per davant de Can Cabau i trobem una creu. Des d’aquí ja podem
gaudir de la visió bucòlica del santuari perdut, cobert de neu i rodejat de muntanyes. Al costat de
l’església, l’antiga rectoria acull un refugi on podem menjar i, fins i tot, allotjar-nos. Si seguim per la
pista trobarem un altre refugi, el Juli Arnalot, i les cases abandonades de l’antic poble de Montgarri,
que va anar quedant deshabitat per la seva inaccessibilitat i per les dures condicions climàtiques.
El retorn el podem fer pel mateix camí de l’anada o per la pista. Des del santuari, sense haver
d’anar més lluny, trobarem a l’altra banda del pont un sender pendent i esglaonat que ens puja
fins a la pista. L’única objecció que posem a l’opció de tornar per la pista és que, si fem la ruta a
l’hivern, ens encreuarem constantment amb motos de neu i trineus arrossegats per gossos que fan
el recorregut entre el pla de Beret i Montgarri. I, si bé els trineus tenen un cert encant, és difícil
tenir la mateixa opinió de les motos. És el preu del turisme: des de fa uns quants anys Montgarri
no està tan abandonat, però ha perdut part de la seva gràcia.
Adaptació feta a partir del text de
Marta Viladot i Daniel Calleja. Pirineus: 50 indrets que no et pots perdre.
Valls: Cossetània, 2013, p. 80

1. Segons el text, què és el que els excursionistes poden triar en fer el camí que porta a
Montgarri?
[1 punt]

Els excursionistes tenen la possibilitat de fer un recorregut circular, tal com suggereix
el text, i anar a Montgarri pel sender i tornar-ne per la pista, o a l’inrevés («Suggerim
un recorregut circular, fent l’anada pel sender i la tornada per la pista, encara que
aquesta decisió depèn del gust de cada excursionista»).
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, i es poden adjudicar puntuacions
intermèdies (de 0,75 o 0,25) entre les que es proposen més amunt.
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2. Expliqueu per què el text recomana fer l’excursió a Montgarri a l’hivern, i quin inconvenient hi pot haver si s’hi va en aquesta època de l’any.
[1 punt]

Si es fa l’excursió a l’hivern, en un dia assolellat, amb raquetes o esquí, la neu fa que
el paisatge guanyi en bellesa («la neu encara dóna més encant al paisatge»); no obstant això, si es camina per la pista que duu a Montgarri a l’hivern, els excursionistes
poden trobar al llarg del recorregut trineus de gossos i motos de neu, que els poden
molestar («si bé els trineus tenen un cert encant, és difícil tenir la mateixa opinió de
les motos»).
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, i es poden adjudicar puntuacions
intermèdies (de 0,75 o 0,25) entre les que es proposen més amunt.

3. Expliqueu els dos motius que, segons el text, van provocar que la gent que vivia al poble
de Montgarri l’abandonés.
[1 punt]

Hi ha dos motius:
1) Perquè era un lloc de difícil accés («per la seva inaccessibilitat»).
2) Perquè viure-hi significava haver-se d’enfrontar a un clima dur («per les dures
condicions climàtiques»).
Per cada motiu explicat d’una manera clara i correcta ......................................... 0,5 punts
Per cada resposta vàlida, però amb alguna imprecisió o manca de claretat ......... 0,25 punts
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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 resposta]

objectiu (línia 2)

propòsit, intenció, finalitat, fi, pla, projecte,
idea, determinació, voluntat, etcètera

ruta (línia 5)

itinerari, camí, recorregut, trajecte, caminada, excursió, sortida, via, etcètera

seguir («seguim», línia 14)

continuar, prosseguir, etcètera

difícil (línia 21)

complicat, dificultós, complex, etcètera

Adjudiqueu 0,25 punts per cada resposta correcta.

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

a) «cim» (línia 2): punt més elevat d’una muntanya, d’una elevació, d’alguna cosa,
etcètera.
b) «pont» (línia 12): construcció que permet que una via de comunicació (camí, carretera, etc.) pugui passar per damunt d’un riu, d’una altra via, etcètera.
Els models de resposta només són orientatius. Adjudiqueu 0,5 punts per cada resposta correcta. La definició que contingui imprecisions però que es pugui considerar acceptable s’ha
de valorar amb 0,25 punts.
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6. 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 resposta]

Model: No vull que els nens saltin (SALTAR) pel passadís.
a ) Cal que els advocats ens donin (DONAR) ara mateix la seva opinió.
b ) Em sembla bé que el teu germà passegi (PASSEJAR) el gos cada dia.
c ) Demà al matí, els alumnes de segon faran (FER) un exercici de redacció.
d ) No m’agradaria que l’àrbitre canviés (CANVIAR) l’hora del partit.
Adjudiqueu 0,25 punts per cada resposta correcta. Si hi ha cap error ortogràfic, no considereu
correcta la resposta.

7. Canvieu de nombre (de singular a plural o de plural a singular) els substantius següents:
[1 punt: 0,2 punts per cada resposta]

Singular

Plural

pastís

pastissos

decisió

decisions

barraca

barraques

examen

exàmens

enveja

enveges

Adjudiqueu 0,2 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. Descriviu un lloc que conegueu i que us agradi d’una manera especial.
B. Un dia a la neu.
•

•
•

La valoració del text s’efectua sumant la puntuació adjudicada a cadascun dels apartats que
indiquem a continuació, però també s’ha d’atendre 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)
0-3 errors ...............................................................................................................
4-5 errors ...............................................................................................................
6-7 errors ...............................................................................................................
8-9 errors ...............................................................................................................
10-11 errors ...........................................................................................................
Més d’11 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 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

