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SÈRIE 1
L'exercici 1 és comú a les dues opcions
Exercici 1 (5 punts)
Tot i que la versió correcta del text pot adoptar formes distintes, donem la següent
com a pauta orientativa:
"Els enemics, posats en fuga per Licini Cras, es varen refugiar en els confins
d’Itàlia. Allí foren encerclats en la punta del Bruti i, com que preparaven la
fuga a Sicília però no disposaven de naus, finalment varen afrontar una mort
digna i varen lluitar sense treva. Espàrtac mateix, lluitant duríssimament en el
primer rengle, fou mort com si es tractés d’un general”.
El principal criteri que s’aplicarà en la valoració serà que l’estudiant hagi reflectit amb
coherència i cohesió el sentit general del text i el de cada una de les frases, encara
que això vagi en detriment de la “literalitat” estricta.
Si l'alumne ha palesat el sentit d'una frase, el corrector no podrà baixar punts perquè
la traducció no reflecteixi literalment cadascun dels elements gramaticals.
Sense oblidar aquesta primera premissa, es valorarà molt positivament la bona
interpretació d'aquelles frases o construccions que tenen una dificultat o interès
especials, ja sigui morofosintàctic, lèxic o estilístic, que són:
- a Licinio Craso fugati
- cum fugam in Siciliam paprarent neque navigia suppeterent
- in primo agmine fortissime dimicans
En aquest exercici s’avaluen els objectius terminals: 8, 9, 10, 11, 22, 23.
Exercici 2
OPCIÓ A:
Romani occiderunt Spartacum ipsum, in primo agmine dimicantem, quasi
imperatorem.
Cada encert es valorarà amb 0.25 punts.
En aquest exercici s’avalua l’objectiu terminal 25 referit als punts 2.3 i 2.8 dels
continguts conceptuals i al punt 4 dels continguts procedimentals.
OPCIÓ B: 1a, 2c
Cada encert es valorarà amb 0.5 punts. Els errors són penalitzats.
En aquest exercici s’avalua l’objectiu terminal 24 referit als punts 2.3 i 2.8 dels
continguts conceptuals.
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Exercici 3
OPCIÓ A: 1V, 2V, 3F, 4V.
La incorrecció de la tercera afirmació rau en el fet que la incineració no era l’únic
mètode d’enterrament sinó que també hi havia la inhumació. Igualment, a Roma, mai
no s’enterrava els morts dins de la ciutat sinó fora del recinte emmurallat.
Cada encert es valorarà amb 0.5 punts. Si l’examinand ha considerat falsa la tercera
afirmació, però no ha dit perquè se li valorarà com si no l’hagués resposta. Els errors
són penalitzats.
En aquest exercici s’avalua l’objectiu terminal 15 referit al punt 4.3 dels
continguts conceptuals.
OPCIÓ B:
1. Cònsols, 2. Pretors, 3. Qüestors, 4. Edils.
Cada encert es valorarà amb 0.5 punts.
En aquest exercici s’avalua l’objectiu terminal 13 referit al punt 4.2 dels
continguts conceptuals.
Exercici 4 (2 punts)
Aquesta qüestió no ha de ser contestada exhaustivament, atès que l'examinand
només disposa d'una hora i mitja per fer tot l'exercici. N'hi ha prou que respongui
amb precisió les qüestions que se li ofereixen com a guia en l’enunciat de la
pregunta. Es valorarà molt la correcció i l'adequació sintàctica.
El corrector valorarà negativament qualsevol resposta general que no s'adigui a la
pregunta concreta, tot i que reflecteixi que l'estudiant té altres coneixements; és a dir,
no és convenient que l'estudiant s'hagi après uns resums generals sobre els temes
susceptibles de ser examinats i que els "aboqui", sigui quina sigui la pregunta que
hom li faci.
El corrector distribuirà els punts de la manera que s'indica a continuació, de forma
que, si apareixen els conceptes en negreta o similars, atorgarà la màxima puntuació.
Si l'examinand afegeix informacions complementàries que s'adiguin a l'enunciat de la
pregunta, el corrector les tindrà en compte per arrodonir la qualificació.
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OPCIÓ A:
1. Ovidi. Es pot deduir a partir de les referències al seu exili, a l’obra que vol
tornar a escriure anomenada Noves metamorfosis, etc. (0.25)
2. A August. (0.25)
3. A l’exili a què fou condemnat, a la ciutat de Tomis, a la Mar Negra. (0.25)
Segons explica ell mateix, un poema (carmen) i un error (error), que tot i no
saber-se amb seguretat a què es refereix, alguns han volgut relacionar amb la
descoberta d’un fet amorós de la filla d’August, Júlia. (0.5)
4. A l’Art amatòria. (0.25)
5. A Virgili. “Prou de glorificar els herois d’armes” (L’Eneida). “Prou de guies en
vers per a la criança d’abelles” (Les geòrgiques). “Prou d’amors entre joves
pastors” (Les bucòliques). (0.5)
6. El seu cognom era Naso, que vol dir “Nassut”. (Aquesta resposta només servirà
per pujar la qualificació global d’aquesta pregunta o de tot l’exercici)
En aquest exercici s’avaluen els objectius terminals 17, 28 i 29 referits al punt
4.4 dels continguts conceptuals.
OPCIÓ B:
1. Triumvirat. (0.25)
2. Marc Licini Cras, Cneu Pompeu Estrabó el Gran, Gai Juli Cèsar. (0.25)
3. La situació política que es vivia a Roma en la primera meitat del segle I aC.
Roma s’havia expandit tant que les institucions republicanes (senat i
magistratures anuals) eren inoperants per governar el territori. Això produïa
que cada vegada fos més necessari el comandament d’un únic individu. Per
evitar aquest poder unipersonal (que arribarà amb la instauració del règim
imperial) es va optar per atorgar el poder als tres homes forts de Roma
aleshores (Cras tenia el poder econòmic; Pompeu, la confiança de l’exèrcit i del
partit senatorial; i Cèsar, la confiança de la plebs i del partit popular) (0.5).
4. Cèsar fou el que en va treure més profit, tot i que va morir assassinat en el
senat el dia 15 de març de l’any 44 aC, a mans de republicans convençuts que
ell representaria la fi de les institucions republicanes (Brutus, Cassi, Casca, etc.).
(0.5)
5. L’experiència va acabar amb una guerra civil entre Pompeu i Cèsar. (0.5)
Qualsevol altre detall pertinent serà valorat en positiu (pe., les paraules que Cèsar va
pronunciar abans de morir; la fi dels assassins a mans d’Octavi i Antoni; la successió
política del primer triumvirat, etc.)
En aquest exercici s’avaluen els objectius terminals 3 i 13 referits al punt 4.1
dels continguts conceptuals.
La qualificació parcial es podrà fraccionar en quarts de punts, sempre que la
qualificació final s'arrodoneixi, a l'alta o a la baixa, d'acord amb la impressió general
que tingui el corrector sobre l'examen.

