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Proves d’accés a CFGS. Part comuna. Llengua Catalana. 
Convocatòria d’incidències. 2001. Solucions i orientacions per a la 
correcció 

 
Apartat de Comprensió. 
 
1). 1 punt. A qui ha entès que J.Fuster diu que a la gent no li agrada la llibertat i ho  expressa bé 
se li atorgarà la puntuació d'1 punt. S'anirà descomptant 0,20 per cada falta que aparegui, 
inclòs el contingut erroni o ambigu. 
 
2). 1 punt. A qui ha entès que l'autor entén per manar de manera dissimulada tota la 
manipulació a través de la premsa, discursos etc, 1 punt. Els criteris de correcció, com en el cas 
anterior, descomptant 0,20 per errada. 
 
3). 1 punt. Segons Fuster, com que és habitual que tothom obeïm, quan exercim la nostra 
llibertat sembla que el que fem és desobeir. Els criteris de correcció com en les anteriors 
descomptant 0,20 per errada. 
 
Apartat de Lingüística. 
 
1). 0,5 punts. Entre els sinònims d'obediència: disciplina, docilitat, submissió, subordinació, 
acatament, subjecció, respecte. 
Entre els antònims d'obediència: indisciplina, desobediència, rebel·lió. obstinació, tossuderia, 
obcecació. 
 
Cadascun dels dos es puntuarà amb 0,25 punts. 
 
2). 0,5 punts. L'alumne/a ha de respondre que es tracta de substantius abstractes. Es dividirà la 
puntuació en 0,25 punts per cadascuna de les parts de la definició. 
 
 
Apartat d'expressió escrita. 
 
5 punts. 
 
Es pretén que l'alumne/a demostri la seva capacitat d’expressar per escrit opinions pròpies. Es 
penalitzaran (màxim 2 punts) les faltes de coherència i cohesió (lèxic inadequat, puntuació 
incorrecta). 
 
Es penalitzarà amb un màxim de 2 punts les faltes d'ortografia reiterades amb una certa 
flexibilitat. 
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És convenient que les correccions es facin de forma clara i que es facin constar en cadascun 
dels apartats. 


