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SÈRIE 3

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, amb els punts que corresponen a cada frase ben traduïda:
“Numa Pompili va repartir a cadascun dels ciutadans els camps que Ròmul havia pres i els
va inculcar amor per la pau. El mateix Pompili va afegir dos àugurs al nombre primitiu i va
posar cinc pòntifexs al capdavant de les cerimònies sagrades; a més va afegir els flàmens,
els salis i les verges vestals i va establir totes les parts dels culte. El mateix Numa va crear
els jocs, els mercats i totes les assemblees”.
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 o estilístic, que són:
- Numa Pompilius agros diuisit uiritim ciuibus.
- Quos Romulus bello ceperat
- Sacris pontifices quinque praefecit

Exercici 2 (1 punt)
OPCIÓ A: 1b; 2b.
Cada encert es valorarà amb 0.5 punts. Els errors són penalitzats.
OPCIÓ B:
Romani agros quos Romulus ceperat diuiserunt.
Numa agrum quem Romulus ceperat diuisit
Cada encert es valorarà amb 0.5 punts.

Exercici 3 (2 punts)
OPCIÓ A:
1. August, 2. Cèsar, 3. Ciceró, 4. Pompeu.
Cada encert es valorarà amb 0.5 punts.
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OPCIÓ B:
1. Mínim requerit.
2. Empatats; en igualtat de condicions.
3. Forma de guanyar-se la vida.
4. Per pròpia iniciativa.
Cada encert es valorarà amb 0.5 punts.

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.
La correctora o corrector valoraran negativament qualsevol resposta general que no s'adigui a la
pregunta concreta, tot i que reflecteixi que l'estudiant té altres coneixements.
La correctora o corrector distribuiran els punts de la manera que s'indica a continuació. 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.
OPCIÓ A:
Els principals col·legis sacerdotals romans són:
1. Els pòntifexs, que s’ocupaven de controlar i establir totes les cerimònies i els ritus. (0.25)
2. Les vestals, que s’ocupen del culte a Vesta, deessa de la llar i de la pàtria. (0.5)
3. Els aùgurs, experts en l’art endivinatòria, eren els encarregats d’interpretar el vol de les aus.
(0.25)
4. Els harúspexs eren els encarregats d’endevinar el futur a partir de l’anàlisi de les vísceres dels
animals que se sacrificaven. (0.25)
Pel que fa a l’estructura bàsica d’un temple l’examinand haurà de parlar de la forma rectangular,
les columnes frontals i laterals; lles escales d’accés o estilòbat; la cel.la interna on hi havia l’estàtua
de la divinitat; l’ara exterior a l’entrada del temple. El temple principal estava habitualment en el
fòrum. (0.5)
Un dels temples més singulars de Roma és el Pànteon atesa la seva forma rodona. (0.25)
OPCIÓ B:
1.
2.
3.
4.

Per exemple, “Dido i Eneas”, “Dido enamorada”, “La caiguda de Troia”, etc. (0.25)
A Dido, perquè era d’origen fenici. (0.25)
A Eneas, perquè és acollit per Dido en qualitat de convidat. (0.25)
Al moment en què Eneas fuig de Troia amb el seu pare Anquises a les espatlles i el seu fill
agafat de la mà. (0.5)
5. A l’amor (que és com un foc) que Dido comença a sentir per Eneas mentre ell està explicant la
història de la destrucció de Troia. (0.25)
6. A l’episodi en què Sinó, un suposat traidor grec, enganya els troians convencent-los que el
cavall que aquells han deixat a la riba cal entrar-lo a la ciutat. (0.5)
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.
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