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SOLUCIONS,

CRITERIS DE CORRECCIÓ

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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Far del Fangar, delta de l’Ebre 

Situada a la part nord del delta de l’Ebre, la península del Fangar té uns sis quilòmetres de llargada 
i s’endinsa al mar, al nord de la desembocadura de l’Ebre. Es tracta d’una extensa fletxa litoral que 
tanca la badia del Fangar, formada per sorrals i dunes mòbils. Des del punt de vista de la fauna, 
l’aspecte més destacat és la importància de la zona per a la cria dels ocells marins i per al refugi 
d’aus migratòries. El moment més aconsellable per visitar-la és a la primavera, època en què, coin-
cidint amb la nidificació, es poden observar un bon nombre de colònies d’aus marines. L’accés 
motoritzat hi està prohibit i, per un camí que voreja el litoral, es pot arribar en mitja hora a peu al 
far de la punta del Fangar, una de les imatges més característiques d’aquest indret, juntament amb 
els miratges en dies de sol. El paisatge de dunes que l’envolta proporciona vistes molt interessants 
per als afeccionats a la càmera fotogràfica.

El far és una torre singular de vint metres d’alçària i tres metres de diàmetre. La construcció 
que podem veure actualment data de 1972, però es té constància d’un primer far l’any 1864, que 
va ser incendiat durant la Guerra Civil.

L’òptica del far té un abast de fins a 12 milles mar endins i això el converteix en un dels fars 
importants d’aquest tram de costa de la Mediterrània. Funciona automàticament i, per tant, no 
espereu trobar-hi cap habitant.

Com a recomanacions per a quan la visiteu, penseu que la península del Fangar sol ser una 
zona ventosa; per tant, cal protegir-se no solament contra el vent, sinó també contra el sol, sobretot 
en dies d’estiu. D’altra banda, la platja convida a un bany refrescant.

Al delta de l’Ebre hi ha nombrosos espais naturals protegits on val la pena fer-hi cap per veure 
tot tipus d’aus aquàtiques. En l’hemidelta nord, a prop de la península del Fangar, es troba la bassa 
de les Olles, la més petita del Delta, que resta separada del mar per una franja de dunes; un itinerari 
sobre plataformes de fusta, adaptat per a persones amb discapacitats, permet gaudir de la vegetació 
i la fauna des de tres miradors. 

El més recomanable per descobrir el Delta és llogar una bicicleta i recórrer els camins que vore-
gen els camps d’arròs. També es pot navegar per l’Ebre en caiacs de lloguer o amb les embarcacions 
turístiques que recorren la desembocadura.

Adaptació feta a partir del text de 
Jordi Bastart. Catalunya. 50 racons emblemàtics. Valls: Cossetània Edicions, 2016, p. 32

1.  Expliqueu per quins motius, segons el text, la península del Fangar és important per als 
ocells.
[1 punt]

La península del Fangar és important per als ocells per dos motius:
1) Els ocells marins hi crien.
2) Les aus migratòries s’hi poden refugiar.

Per cada motiu explicat d’una manera clara i correcta  ........................................ 0,5 punts
Per cada resposta vàlida, però amb alguna imprecisió o manca de claredat  ....... 0,25 punts
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2.  En el text es fa referència a diverses activitats esportives, de lleure o de natura que es poden 
realitzar al Delta. Esmenteu quatre d’aquestes activitats.
[1 punt: 0,25 per cada activitat]

En el text apareixen diverses activitats:
1) Observació d’ocells.
2) Senderisme/caminar.
3) Fotografia.
4) Bany/natació/nedar.
5) Ciclisme / anar en bicicleta.
6) Navegar (en caiac o en vaixell turístic).

Adjudiqueu 0,25 punts per cada activitat correcta, fins a un màxim de quatre.

3. El far que es troba actualment a la península del Fangar és el primer que hi ha hagut? 
Expliqueu-ho. 
[1 punt]

El far que hi ha actualment va ser construït el 1972, però n’hi havia hagut un d’an-
terior, edificat el 1864, que va ser destruït durant la Guerra Civil.

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.

4. a)  Escriviu un sinònim de les paraules següents, tenint en compte el sentit que tenen en 
el text, on les trobareu subratllades.
[0,5 punts: 0,25 punts per cada cas]

«destacat» (línia 5) rellevant, important, remarcable, notable…

«observar» (línia 7) descobrir, veure, trobar, distingir, percebre, contemplar…

 b)  Escriviu un antònim de les paraules següents, subratllades en el text:
[0,5 punts: 0,25 punts per cada cas]

extens (línia 3, «extensa») reduït, petit, diminut…

«prohibit» (línia 8) autoritzat, permès…

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) «far» (línia 9): Torre que té un llum a la part superior per a ajudar els vaixells a 
saber on hi ha la costa, un escull, un port… / Construcció amb un aparell llumi-
nós a la part superior que emet senyals que serveixen d’ajuda a la navegació en 
vaixell.

b) «navegar» (línia 27): Anar o viatjar amb una nau, amb un vaixell…

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.  Digueu a quina categoria gramatical (nom, adjectiu, determinant, verb, pronom, preposi-
ció, adverbi…) pertanyen els mots subratllats de la frase següent, treta del text: 
[1 punt: 0,20 punts per cada apartat]

«El més recomanable per descobrir el Delta és llogar una bicicleta i recórrer els camins que 
voregen els camps d’arròs.»

a) recomanable: adjectiu / adjectiu qualificatiu

b) per: preposició

c) voregen: verb 

d) els: article / article determinat / article definit / determinant 

e) camps: nom / substantiu

Adjudiqueu 0,2 punts per cada resposta correcta.

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: Sempre demana que nosaltres l’acompanyem (ACOMPANYAR, present) en els seus 
viatges.

a) El director del parc ha demanat als guies que les visites comencin (COMENÇAR) una 
mica abans.

b) La setmana que ve, els monitors de caiac viatjaran (VIATJAR, futur) a Àustria per 
millorar algunes tècniques de rem.
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c) No hem sabut (SABER) dir a aquell grup de turistes on era el camí de la bassa de les Olles.

d) Els capitans dels vaixells turístics plantegen (PLANTEJAR, present) al conseller unes 
noves propostes de les rutes de tardor pel parc.

Adjudiqueu 0,25 punts per cada resposta correcta. Si hi ha cap error ortogràfic, no considereu 
correcta la resposta.

8.  Redacteu un text d’unes cent paraules sobre UN dels dos temes següents:
[3 punts]

A. Descriviu un espai natural que us agradi: quin lloc és, quines característiques té, per 
quin motiu us agrada, etcètera.

B. Si poguéssiu escollir, què preferiríeu? Treballar en una feina a l’aire lliure i en contacte 
amb la natura, o bé en un espai tancat i còmode? Digueu què preferiu i expliqueu els 
motius de la vostra elecció.

•	 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
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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


