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ORIENTACIONS PER A LA CORRECCIÓ DE LA PROVA DE LLENGUA
CATALANA
Apartat de Comprensió.
1). 1 punt. Aquesta expressió ens fa palès que la mandra era tan gran que omplia fins i tot la
boca impedint que la pogués obrir.
En la correcció de la resposta tindrem en compte que l'alumne hagi entès el sentit de la frase i
l'hagi explicat de manera entenedora. Descomptarem 0.20 per cada errada .
2). 0.5 punts. En el llistat poden aparèixer moltes expressions que indiquen immobilitat
començant per la de la pregunta anterior i altres com per exemple:
"Ella no es va aixecar de la cadira ni féu cap comentari"
"Semblava que el temps els aixafés..."
"...alçà la mà per a emprenyar la mosca però pensà que era massa esforç..." etc.
El text n'és ple d'expressions d'aquest tipus. Com que es demana un llistat considerarem com a
mínim que han d'haver 3 expressions. Descomptarem 0.10 per errada.
3). 0.5 punts.
Les dues opcions orienten l'alumne i la resposta correcta , tant si la redacta com si la transcriu,
haurà d'expressar que el personatge diu una evidència. Puntuarem 0.5 punts si és correcta
l'opció i l'expressió i 0.25 si només és correcta l'opció.
4) 1 punt. Com en la pregunta anterior, l'opció correcta ha d'expressar el contrast entre la vida
monòtona i la vida bella dels somnis mentre dormen. Puntuar contingut i expressió i descomptar
0.20 per errada.
5) 0.5 punts. La resposta és la d'una tarda fins la matinada fins quan el sol es llevà.
Puntuarem 0.25 per dir el temps correctament i 0.25 més quan veiem que l'alumne intenta
justificar la resposta amb l'ajuda del text.
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Apartat de Lingüística.
1) 0.5 punts. Els temps verbals que predominen en el text són el Pretèrit Perfet i el Perifràstic.
0.25 per cadascun d'ells.
2) 0.5 punts. Els Complements del Nom són:
"rosades", "de canyamel", "daurats" i "de lapislàtzuli". Descomptar 0.10 per errada.
3) 0.5 punts. L'adverbi subratllat haurà de ser "lentament", per tant, la puntuació és única.

Apartat d'expressió escrita.
5 punts.
Es pretén que l'alumne/a demostri la seva capacitat escrita en l'expressió d'opinions pròpies. Es
penalitzaran amb un màxim de 2 punts les errades en coherència i cohesió (puntuació
incorrecta, lèxic inadequat...)etc.).
Es penalitzaran amb un màxim de 2 punts les faltes d'ortografia reiterada, però de manera
flexible.
És important que les correccions es marquin de forma clara i que es facin constar en cadascun
dels apartats.
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