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SÈRIE 1

Normes generals
1. Corregiu amb bolígraf vermell, usant marques per a indicar allò que
considereu incorrecte (subratllant-ho, encerclant-ho, fent-hi un
requadre, etc.).
2. En les preguntes d’opció múltiple, heu de descomptar els punts
corresponents d’acord amb les indicacions de l’enunciat, tenint en
compte que no es poden arrossegar notes negatives a altres parts de
la prova, de manera que la nota més baixa que es pot obtenir del
conjunt de preguntes d’opció múltiple és zero.
3. Anoteu la puntuació parcial de cada qüestió dins el quadern, al costat
de cada resposta.
4. Justifiqueu breument la raó de la puntuació atorgada a cada
pregunta, sobretot quan no hi hàgiu atorgat la màxima qualificació.
5. Transcriviu a la graella de la pàgina inicial del quadern la puntuació
atorgada a cadascuna de les preguntes i feu la suma d’aquestes
notes parcials.
6. La qualificació final de la prova és el resultat d’arrodonir la suma de
les notes parcials al mig punt més pròxim (p. ex.: 8,15  8,0; 8,35 
8,5). En el cas que el resultat d’aquesta suma sigui equidistant de dos
valors, heu de triar sempre el més alt (p. ex.: 6,25  6,50; 6,75 
7,00). Aquesta qualificació final és la de l’etiqueta de nota.
7. Enganxeu a tots els quaderns l’etiqueta identificadora com a corrector
o correctora i l’etiqueta de qualificació.
8. Retorneu els exàmens ordenats per nota, de la més baixa a la més
alta.
9. Els dubtes sobre qüestions referents a la correcció dels exàmens els
heu d’adreçar exclusivament al responsable de la matèria i no al
conjunt dels correctors.
10. No heu d’escriure res ni anotar cap qualificació en les caselles de
la graella de la pàgina inicial ombrejades en gris perquè estan
destinades al tribunal de revisió (TR).
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LA FRUSTA ELETTRONICA
____________________________________________________________________________
Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de
qüestions, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de
sintaxi.
Si una falta es repeteix, només es descomptarà una vegada.

____________________________________________________________________________
1. Che cosa significa svolto in «il lavoro svolto dal personale della lavanderia»?
d) Realizzato.
2. Che cosa significa riportato in «Il nome di ogni dipendente è riportato sul tabellone digitale»?
b) Riprodotto, mostrato.
3. Completate questa frase del testo: «se si sta rallentando diventa giallo, se
rosso».
a) si è rimasti

indietro diventa

4. «A dare retta ai siti web specializzati», cioè
a) se diamo credito ai siti web specializzati.
5. Che cosa significa nel testo coinvolgente?
b) Entusiasmante.
6. I dipendenti della lavanderia del resort Disney probabilmente
a) hanno un’opinione critica sulle loro condizioni di lavoro.
7. Quale delle seguenti risposte NON equivale a «pur di»?
a) Allo scopo di.
b) Per.
c) Al fine di.
d) Per via di.
8. Completate la seguente frase del testo con la preposizione giusta.
«Il tabellone è un incentivo impossibile da ignorare.»
Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le 40 e le 60 parole
in ciascuna risposta.
9.
Quali sono le obiezioni che potrebbero farsi a un metodo di organizzazione del lavoro
come quello descritto nel testo? Pensate che possa avere anche dei risvolti positivi? Soppesate
i pro e i contro e date la vostra opinione in proposito.

10. Pensate che il mondo stia andando verso un regime di lavoro come quello del resort
Disney? Argomentate la vostra risposta.
Els criteris per a la correcció de les preguntes 9 i 10 són, lògicament, tant l’adequació de
la resposta al contingut del text com, sobretot, la correcció en l’expressió.

