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SOLUCIONS, 

CRITERIS DE PUNTUACIÓ 

I CORRECCIÓ 

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 les qüestions 6, 7 i 8 ja es
tindran en compte en la correcció corresponent.



Llegiu atentament aquest text i responeu a les qüestions següents: 

Akihabara: electrònica, videojocs, manga  i anime  

Akihabara, a Tòquio, és el barri de l’electrònica, els ordinadors, els videojocs, les 
càmeres, les sèries i pel·lícules d’anime i les grans botigues de manga. És, per 
descomptat, un barri diferent on, si no ets un entès en el tema, val més que et deixis 

5 guiar per algú que sàpiga de què va. En el meu cas, vaig decidir confiar en el Hiroshi, 
un periodista que té la sorprenent virtut de connectar amb les noves generacions i 
d’estar sempre disponible per als amics. 

El Hiroshi va arribar puntual, amb un somriure a la cara, com si trobés divertit de 
passejar per aquell barri amb un analfabet electrònic com jo. Des del primer moment va 

10 quedar clar que ell, nascut a Tòquio i vint anys més jove, es movia com peix a l’aigua 
per Akihabara. 

No es pot dir que m’avorrís, encara que tampoc es pot dir que xalés com un nen. 
Ja des de l’inici del passeig em van enlluernar els anuncis lluminosos gegants que 
cobrien les façanes dels grans magatzems, però en cap moment em va abandonar la 

15 sensació que jo era com un alienígena acabat d’aterrar en un planeta llunyà. 
El Hiroshi va decidir començar l’exploració per uns grans magatzems de coses 

diguem que comprensibles. Les diferents plantes estaven plenes de càmeres, 
ordinadors, telèfons mòbils, pantalles de TV i molts altres aparells relacionats amb 
l’electrònica. Confesso que em vaig trobar a gust entre les últimes novetats de càmeres 

20 digitals, però la visita es va complicar quan vam passar a un altre magatzem on hi havia 
una llarga col·lecció de robots, monstres i superherois, alguns de mida natural, amb 
pòsters, tasses, disfresses i samarretes de personatges sorgits del món del còmic, les 
sèries de televisió i els videojocs. 

Coneixia Hulk, Superman, Batman, el Capità Amèrica i altres superherois de 
25 còmics nord-americans, però els personatges japonesos que m’envoltaven, excepte el 

monstre Godzilla, m’eren desconeguts. El problema era que tots semblaven mirar-me 
com si jo fos l’estrany en aquell món irreal. 

Quan vaig proposar al Hiroshi canviar de botiga, em va portar a una de màquines 
escurabutxaques que, després de posar-hi unes monedes, escopien unes boles de 

30 plàstic amb una sorpresa a l’interior que podia ser una figureta de la Heidi, un monstre 
d’aparença repulsiva o qualsevol altra cosa no identificable. 

-D’aquestes màquines en diem Gashapon –em va explicar el Hiroshi-. Són molt 
populars al Japó. Van començar a finals dels setanta i molta gent col·lecciona les 
figuretes que hi surten. Jo en tinc moltes de Kinnikuman. 

35 -De qui? 
-D’un personatge de manga molt famós... –va somriure-. Bé, famós entre els 

seguidors del manga. 

Adaptació feta a partir d’un text de 
Xavier MORET. Històries del Japó. Editorial Pòrtic (Barcelona, 2021) 
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1. Expliqueu què és el que fa especial el barri d’Akihabara. 
[1 punt] 

El que fa especial aquest barri és que hi ha moltes botigues on es troben tota 
mena d’aparells electrònics (1), a més de tot allò relacionat amb l’anime o el manga 
(2). 

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. 

2. Què significa l’expressió «un analfabet electrònic com jo», que l’autor del text s’aplica 
a si mateix? (línia 9). 
[1 punt] 

Vol dir que l’autor del text reconeix que no domina el món de l’electrònica; és a 
dir, que els seus coneixements sobre l’electrònica són molt escassos, molt 
limitats. 

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 què són les Gashapon i què fan, segons el que es diu en el text. 
[1 punt] 

Són unes màquines escurabutxaques, molt populars al Japó; a canvi d’unes 
monedes, donen unes boles de plàstic, a l’interior de les quals hi ha figuretes que 
molta gent col·lecciona. 

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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4. Escriviu el subjecte de les formes verbals següents, que apareixen al text, on les 
trobareu subratllades: 
[0,5 punts: 0,25 punts per cada resposta correcta] 

a) «van enlluernar» (línia 13): anuncis / els anuncis lluminosos 

b) «col·lecciona» (línia 33): gent / molta gent 

Adjudiqueu 0,25 punts per cada resposta correcta. 

5. Lèxic: 
a) Escriviu un sinònim de les paraules següents, tenint en compte el sentit que tenen 
en el text, on les trobareu subratllades. 
[0,75 punts: 0,25 punts per cada resposta correcta] 

Paraula Sinònim 

«sorprenent» (línia 6) 

extraordinària, rara, curiosa, singular, 
especial, original, excepcional, estranya, 
inesperada, admirable, fantàstica... 
(també s’admetran les formes masculines) 

«sorgits» (línia 22) 
trets, sortits, apareguts, nascuts, 
procedents, provinents... 

«explicar» (línia 32) 
dir, comentar, fer saber, manifestar, contar, 
relatar, exposar, assenyalar, informar... 

Adjudiqueu 0,25 punts per cada resposta correcta. 

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

Paraula Definició 

«periodista» (línia 6) 

Persona que es dedica a redactar 
notícies, a fer reportatges o entrevistes, 
etc., en algun mitjà de comunicació; 
persona que té com a professió la 
redacció de notícies, l’elaboració de 
reportatges, etc., per a algun canal 
d’informació... 
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Paraula Definició 

disfressa («disfresses», línia 22) 

Vestit que algú es posa per semblar una 
altra persona o per aparentar ser d’una 
altra època; vestit que una persona es 
posa, sense que sigui propi d’ella, 
per tal de semblar ser-ne una altra, 
per mirar que no se la reconegui... 

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. 

6. Completeu la taula amb les formes de singular o plural dels mots que hi apareixen: 
[0,5 punts: 0,1 punts per cada resposta correcta] 

Singular Plural 

sensació sensacions 

llunyà llunyans 

japonès japonesos 

aparença aparences 

famós famosos 

Adjudiqueu 0,1 punt per cada resposta correcta. Si hi ha cap error ortogràfic, no considereu correcta 
la resposta. 
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7. Completeu les frases següents amb la forma verbal correcta del verb que hi ha entre 
parèntesis, tal com es fa al model; la forma verbal s’ha d’ajustar al context de la frase. 
[1,25 punts: 0,25 punts per cada resposta correcta] 

Model: Demà nosaltres començarem (COMENÇAR) la ruta per Tòquio. 

a) Quan jo __sàpiga__ (SABER) quan s’edita el nou còmic, t’ho diré. 

b) Tot i que és una càmera fabricada fa molts anys, continua __tenint__ (TENIR, 
gerundi) molt d’èxit entre el públic. 

c) Si us agrada l’anime, us recomano que vosaltres __pugeu__ (PUJAR) a la 
tercera planta, perquè hi trobareu totes les novetats. 

d) Demà a les set del matí, els clients de la nostra agència __sortiran__ (SORTIR, 
futur) de l’hotel. 

e) Esperem que el fabricant ens ___doni__ (DONAR) un any més de garantia per 
al mòbil. 

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. Expliqueu alguna afició que tingueu (música, lectura, esport, ball, videojocs, 
cinema...), i digueu per què us agrada. 

B. Digueu a quin lloc del món us agradaria de viatjar, si fos possible, i per què: podeu 
referir-vos a què hi ha que us interessi, què hi buscaríeu, quant de temps hi 
voldríeu passar, què té de diferent o especial, etc. 
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• 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 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 
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 

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 




