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1) Comprensió del text
Puntuació: 3 punts. Contestar 2 de les 4 preguntes que valen 1 punt i 2 de les 4 preguntes que
valen 0,5 punts (Total 3 punts).
a) 1 punt
b) 1 punt
c) 1 punt
d) 1 punt
e) 0’5 punts
f) 0’5 punts
g) 0’5 punts
h) 0’5 punts
2) Anàlisi lingüística del text
Puntuació: 3 punts. Triar 3 de les 6 preguntes (Total 3 punts).
a) 1 punt: 0’25 per ítem. Cada resposta errònia descompta 0’25. La puntuació mínima
serà 0.
b) 1 punt: 0’25 per ítem. Cada resposta errònia descompta 0’25. La puntuació mínima
serà 0.
c) 1 punt: 0’25 per ítem.
d) 1 punt: 0’25 per ítem.
e) 1 punt: 0’25 per ítem.
f) 1 punt: 0’25 per ítem.
3) Expressió i reflexió crítica
Puntuació: 4 punts. Hi ha tres possibilitats de tria:
i) contestar les 4 preguntes que valen 1 punt (a, b, c i d) (Total 4 punts).
ii) contestar les 2 preguntes que valen 2 punts (e i f) (Total 4 punts).
iii) contestar 3 preguntes: 2 de les 4 preguntes que valen 1 punt i 1 de les 2 preguntes que
valen 2 punts (Total 4 punts).

a) 1 punt
b) 1 punt
c) 1 punt
d) 1 punt
e) 2 punts.
f) 2 punts.
Si l’estudiant ha contestat més preguntes de les exigides en cada bloc, davant d’opcions d’igual valor es
corregirà la primera contestada en el full d’examen.
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Criteris de valoració de l’expressió escrita
En els apartats de Comprensió del text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més
positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els conceptes, es
presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini
de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica. Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es
descomptaran 0’05 punts per error. Les faltes repetides no es comptaran (p.e.: del home/del home o Castello/
Castello, 1 falta; però, del hort/del home o Castello/qüestio, 2 faltes). El descompte es farà per preguntes. Si en
una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0.
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