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Sèrie 1
TEXT: Robert Louis Stevenson. El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr.
_______________________________________________________________
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.
Atesa la transitorietat establerta per l’IEC quant a la publicació de la nova Gramàtica de la
llengua catalana i la nova Ortografia catalana, cal admetre com a bones tant les solucions
derivades de la normativa anterior com les derivades de la normativa actual:
http://www.iec.cat/activitats/documents/ortografia.pdf

_______________________________________________________________
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.]

1.1. c) una persona molt reservada i de vida ordenada, però un home en qui es pot
confiar.
1.2. d) Seriós, introvertit, prudent.
1.3. b) que Utterson, malgrat el seu caràcter introvertit i auster, té una certa
admiració secreta per les persones que viuen la vida de manera més
perillosa.
1.4. c) que Utterson, tot i que li agradi més que la ginebra, sol renunciar a beure
bon vi.
1.5. d) En el fons, Utterson no té amics pròpiament dits.
1.6. a) de tolerància, amb un punt d’ironia.
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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. Reescriviu amb altres paraules, més planeres, la frase següent: «Quan es reunia
amb els amics i el vi era del seu gust, li brillava en els ulls alguna cosa essencialment
humana, alguna cosa que no trobava mai sortida a la conversa, però que no tan sols
se li manifestava havent sopat amb aquells símbols silenciosos del rostre, sinó
sobretot, i sovint amb molta més força, en les accions de la seva vida.»
Una resposta possible:
En moments de companyia agradable es podia detectar en Utterson (no pas en el que
deia, sinó en l’expressió de la seva cara) un caràcter humà i bonhomiós, un caràcter
que sobretot es podia constatar en les coses que feia en la seva vida.
2.2. Resumiu l’últim paràgraf del text (és a dir, des de «No hi ha cap dubte que a Mr.
Utterson li resultava fàcil» fins al final).
Una resposta possible:
Els amics d’Utterson, bàsicament coneguts de feia molt de temps o familiars, no eren
fruit d’una tria, sinó la conseqüència natural de la relació amb un cercle de gent que
també duien una vida assenyada, persones amb qui els llaços s’enfortien amb el
decurs del temps.
2.3. Expliqueu, relacionant-les amb la descripció del caràcter d’Utterson que
proporciona el text, les característiques del personatge que produeixen aquesta
paradoxa: «tot i que li agradava el teatre, feia vint anys que ni s’hi acostava».
Una resposta possible:
Pel seu caràcter auster, el comportament d’Utterson a la vida no tenia com a objectiu
el plaer o la satisfacció de desitjos, sinó mantenir una conducta seriosa i responsable.
Per això es privava de coses que li agradaven, com anar al teatre.
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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
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.

