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Sèrie 2 
 
TEXT Jorge Wagensberg, “La belleza intrínseca del agujero”. El País (21 
febrer 2001) 
_______________________________________________________________  
Criteris generals d’avaluació 
 
Aquest prova pretén determinar les competències de lectura i d’escriptura dels examinands, de 
manera que en tots els exercicis es tindrà molt en compte la claredat i la coherència del 
discurs, el lèxic emprat, l'adequació idiomàtica i la correcció normativa. 
Aquesta prova consta de dues parts. La primera part, dividida en dos blocs, consisteix a llegir, 
entendre i interpretar un únic text, i a respondre a les qüestions corresponents. La segona part 
consisteix a desenvolupar per escrit un tema determinat. Aquesta prova es pot respondre en 
català o en castellà.  
En les preguntes de resposta d'opció múltiple, si no es respon a la pregunta no s'aplicarà cap 
descompte i si la resposta és errònia tindrà un descompte de 0,16 punts. 
Es descomptarà 0,1 per cada falta d'ortografia, de lèxic, de morfologia i de sintaxi, sense límits 
en el conjunt de l'examen. Tanmateix, la nota del bloc 1 no pot ser inferior a 0 punts.  
El descompte per faltes s’ha d’aplicar a les qüestions d’expressió escrita (bloc 2 i part 2), de 
manera que la nota corresponent a la suma del bloc 2 i la part 2 més l’aplicació del descompte 
per faltes no pot ser inferior a 0 punts. 

_______________________________________________________________ 
 
PART 1 
En aquesta primera part (Bloc 1 i Bloc 2) es valorarà la correcta comprensió del text, i 
es considerarà incorrecte reproduir frases de l'original. 
 
Bloc 1. [3 punts] 
[0,5 punts per cada resposta correcta. Es descomptaran 0,16 punts per cada resposta 
incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte.] 

 
1. b) Una de les consecucions excel·lents d’un procés d’adaptació a un medi d’entrada 
poc segur. 
 
2. c) La tecnologia i la mobilitat són dues accions ben diferenciades que demostren la 
incapacitat d’algunes espècies per acceptar el medi tal com és i adaptar-s’hi. 
 
3. a) Fongs i bacteris tenen més capacitat immunològica que els animals. 
 
4. d) ...només els animals que senten gana busquen menjar i, per tant, són capaços de 
sobreviure. 
 
5. c) ...el desenvolupament del pensament abstracte, propi de l’ésser humà, canvia les 
regles de l’adaptació al medi natural que han estat vigents durant milions d’anys. 
 
6. a) ...el foc, que probablement va ser introduït per l’Homo erectus, va generar més 
avantatges que inconvenients. 
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Bloc 2. Responeu a aquestes tres qüestions. La resposta ha d’ocupar entre una i cinc 
línies. 
[3 punts: 1 punt per cada qüestió. Es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, 
de morfologia o de sintaxi.] 
 

2.1. Resumiu el fragment següent: «Patir és un estímul que la selecció natural ha 
afavorit com a avís eficaç que alguna cosa va malament entre un animal i la incertesa 
que l’envolta. Dit d’una altra manera, els animals que van accedir a l’existència sense 
sensibilitat per a patir ja no hi són». 
 
Una resposta possible: 
 
La capacitat de sofriment que han desenvolupat els animals és una estratègia, 
indispensable per a la supervivència, d’adaptació al medi natural, una estratègia que 
consisteix a avisar l’animal que està en perill. 
 

2.2. Expliqueu, relacionant-la amb l’argumentació del text, la frase següent: «La cultura 

maneja el resultat de milers de milions d’anys de selecció natural, alhora que la deixa 

obsoleta». 
 
Una resposta possible: 
 
La cultura humana, conseqüència del desenvolupament del raonament abstracte, 
implica un canvi profundíssim en les regles naturals de supervivència de les espècies 
que han imperat des de sempre; en certa manera, n’és la superació. 

 

2.3. Quins són els avenços que, en el darrer paràgraf del text, l’autor esmenta com a 

exemples significatius del progrés que ha experimentat l’ésser humà en la recerca del 

control de la incertesa del medi natural? 

 
Una resposta possible: 
 
El foc, l’agricultura i la ramaderia, els diners, la investigació mèdica i la xarxa de 
dipòsits subterranis urbans. (Només es donarà el punt sencer si es fa esment de tots 
els avenços. Es donarà mig punt si en falta un o dos.) 
 
 
PART 2  
[4 punts. Es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de 
sintaxi.]  

 
En aquesta segona part s’ha de valorar la competència de l’examinand en la 
construcció d’un discurs escrit que demostri la capacitat d’argumentació i d’exposició 
ordenada i coherent de les idees del discurs. No es poden donar, per tant, respostes 
estàndard a aquest exercici, sinó només indicar que cal ponderar aquests criteris:  
 
a) la riquesa i la propietat de les idees exposades. Es valorarà negativament la 
pobresa d’idees, la no adequació d’aquestes al tema proposat i les contradiccions;  
 
b) la coherència i l’estructura ordenada i eficaç del discurs, que denoti claredat 
expositiva i capacitat de convenciment, amb independència del sentit de 
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l’argumentació. Es valoraran negativament les repeticions injustificades, el desordre 
estructural, l’argumentació circular i la manca d’habilitat a plantejar el tema i a 
concloure’l;  
 
c) la riquesa i l’elegància en la forma lingüística del discurs. En aquest sentit, s’ha 
d’exigir correcció gramatical (concordances , ús recte de les preposicions i de temps 
verbals, adequació dels adjectius, etc.) i cohesió del discurs (ús apropiat de connectors 
lògics, puntuació correcta), i s’ha de valorar positivament la riquesa i la justesa del 
lèxic emprat i de les estructures sintàctiques. Contràriament, es valoraran 
negativament els errors, les febleses i els desajustaments de l’expressió escrita.  
 
A tall indicatiu, s’avaluarà: 
amb un màxim d’1 punt sobre els 4 els aspectes relatius a l’apartat a);  
amb un màxim d’1 punt sobre els 4 els relatius a l’apartat b); i  
amb un màxim de 2 punts sobre els 4 els relatius a l’apartat c).  
 
En el cas que la resposta quedi per sota de les cent cinquanta paraules exigides com a 
mínim, es descomptarà d’entrada 1 punt dels 4 totals.  
En el cas que la resposta depassi les dues-centes paraules, es descomptarà d’entrada 
0,5 punts dels 4 totals. 


