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Sèrie 3 
 
TEXT de Javier Gomá Lanzón. «Visió culta i cor educat. Lliçons de la crisi». 
 La Vanguardia. Cultura/s (22 octubre 2014), p. 3-

4______________________________________________________________
_  
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.] 

 
1.1. d) ...és, en la nostra època, la millor que hi ha hagut mai. 
 
1.2. b) Sobretot les classes modestes i humils. 
 
1.3. c) Perquè la interpretació que fa no és una projecció de futur, sinó la 
constatació d’una realitat actual positiva. 
 
1.4. d)...la teoria d’una conspiració universal ordida per un grup de poder és 
radicalment falsa. 
 
1.5. b) Perquè l’èxit s’ha produït d’una manera natural i no planificada. 
 
1.6. c) ...assegura que aquest és el millor període de la història. 
 
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.] 
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2.1. Poseu un títol que s’adeqüi al significat del text que acabeu de llegir i 
expliqueu per què l’heu triat. 
 
Una resposta possible: 
 
“El millor moment de la història”. He triat aquest títol ben clar perquè l’autor defensa 
que, encara que sovint sentim missatges en un sentit contrari (missatges molt poc 
realistes), objectivament es pot afirmar que no hi ha hagut fins a dia d’avui cap època 
en cap lloc del món on les condicions de vida de les persones siguin, en general, 
millors que les d’avui dia a Occident. 
. 
 

2.2. Reescriviu amb altres paraules, més planeres, la frase següent: «Sigui quina sigui la 

magnitud temporal que s’utilitzi (un mil·lenni, mig, tres segles, un, els últims cinquanta 

anys), la situació del ciutadà mitjà ha millorat incomparablement i no ha deixat mai de fer-

ho, cert que no sense zigzaguejos, retrocessos parcials, revolts desconcertants i con-

vulsions». 
 
Una resposta possible: 
 
Tant si mirem el passat recent com el remot, avui dia la gent viu millor que en 
qualsevol època passada, encara que aquest progrés a vegades hagi hagut de vèncer 
dificultats de diversa mena. 

 

2.3. Resumiu el sentit d’aquesta frase en el context de l’article: «La superioritat 

d’aquest progrés moral d’Occident és tan manifesta que, sense necessitat de coacció, 

per la pura persuasió de l’excel·lència, la resta del món s’esforça per imitar-la, de 

manera que no és exagerat dir que l’anomenada globalització equival en una proporció 

altíssima a una imparable occidentalització del món». 

 
Una resposta possible: 
 
És indubtable que la vida a Occident és millor que a la resta del món, com ho 
demostra el fet que els altres llocs del planeta hagin decidit lliurement imitar les formes 
de vida occidentals. L’anomenada “globalització” és, de fet, la propagació de la vida 
occidental a la resta del món. 
 
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;  
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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. 

 


