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Premis Extraordinaris de Batxillerat. Convocatòria 2020-2021 

 

Les proves es divideixen en tres exercicis: 

 Primer exercici (1 hora i 30 minuts): comentari crític d’un tema general. 

 Segon exercici (1 hora i 15 minuts): redacció en llengua estrangera. 

 Tercer exercici (1 hora i 30 minuts): matèria de modalitat. 

 

 

Grec 

 

 

 

 

 

Instruccions 

La prova consisteix en dos exercicis que s’han de respondre en aquest quadernet. Si necessiteu fulls per fer 
esborranys, el tribunal us en proporcionarà, i caldrà lliurar-los juntament amb el quadernet.  

 

Material 

Diccionari de grec. S’autoritza l’ús de l’apèndix gramatical. 

 

Criteris generals d’avaluació 

 Traduir el text grec a un català natural resolent les diverses dificultats lèxiques i morfosintàctiques. 

 Elaborar amb autonomia i esperit crític un text acadèmic d’unes 300 paraules amb informació obtinguda 
a partir de fonts de tota mena (textos, mapes, arts plàstiques,...). 

 Redactar amb adequació lèxica i ortogràfica el text demanat. Es valorarà l’ús de termes propis de la 
matèria. Cada falta d’ortografia es penalitzarà amb 0,1 punts, sense límit. 

 Redactar amb coherència i cohesió. 

  

Etiqueta identificadora de l’alumne/a 

Qualificació: 
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1. Traduïu el text grec del document 1. [5 punts]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Redacteu un breu assaig d’unes 300 paraules a partir del títol: L’ideal olímpic. Origen, 
utopia i realitat. [5 punts] 

En aquesta exposició, heu de fer ús de tots els documents, per bé que podeu incloure 
referències que no hi estiguin contingudes. Cal tenir presents els criteris d’avaluació. 
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Document 1 

Filípides mor després d’anunciar la victòria de Marató als arconts 

Φιλιππίδης1 ὁ ἡμεροδρομήσας λέγεται ἀπὸ Μαραθῶνος ἀγγέλλων τὴν νίκην 

εἰπεῖν πρὸς τοὺς ἄρχοντας φροντίζοντας ὑπὲρ τοῦ τέλους τῆς μάχης· «Χαίρετε, 

νικῶμεν», καὶ τοῦτο εἰπὼν συναπέθανεν.  

 

1 Φιλιππίδης,-ου: Filípides. És pròpiament el subjecte de l’infinitiu. 

Llucià, Pro lapsu inter salutandum 3 

 

Document 2 

Xenòfanes de Colofó, Elegies 

Si un assoleix la victòria a Olímpia, on hi ha el sagrat recinte de Zeus a la vora de les corrents del riu 
de Pisa, bé amb la velocitat dels peus, bé en el pentatló, bé en la lluita o en la dolorosa boxa, o bé en 
l’esport terrible anomenat pancraci, es mostra més orgullós als ulls dels ciutadans, aconsegueix un 
seient il·lustre en les competicions, s’assegura la manutenció a càrrec dels fons de la ciutat i un regal 
per recordar. Si obté la victòria amb els cavalls, també li són atorgats tots aquests premis, malgrat no 
ser-ne tan digne com jo: la meva saviesa és millor que la força dels homes i dels cavalls. 

No es pensa bé sobre això i no és just preferir la força a la veritable saviesa. En efecte, si hi ha a la 
ciutat un bon púgil o un atleta distingit en el pentatló, en la lluita o en la cursa –la més destacada de 
les competicions que proven la força dels homes–, no estarà per aquest fet més ben governada. Ben 
poc motiu de goig pot aportar a una ciutat que un atleta venci al costat del riu de Pisa: això no 
engreixa els cabals de la ciutat. 

Xenòfanes de Colofó, Elegies 2D [segles VI-V aC] 

 

 

Document 3 

Carta olímpica 

1. L’Olimpisme és una filosofia de vida que exalta i combina en un tot equilibrat les qualitats del cos, la 
voluntat i la ment. Unint l’esport amb la cultura i l’educació, l’Olimpisme malda per crear un estil de 
vida basat en la il·lusió per esforçar-se, en el valor educatiu del bon exemple, en la responsabilitat 
social i en el respecte envers els principis ètics fonamentals universalment admesos.  

2. L’objectiu de l’Olimpisme és posar l’esport al servei d’un desenvolupament harmònic de la 
humanitat, a fi de promoure una societat pacífica compromesa amb la preservació de la dignitat 
humana.  

Comitè Olímpic Internacional, Carta olímpica. Principis fonamentals 

 

https://www.olympic.org/search?q=olympic+chart
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Document 4 

La atleta paralímpica más condecorada de España espera sumar más medallas a las 26 que 

ya posee 

Es casi imposible resumir la carrera de una atleta como Teresa Perales y hacerle justicia. 

Tokio 2020 serán sus sextos Juegos Paralímpicos como nadadora, una hazaña que nunca pensó que 
sería posible cuando comenzó en el deporte hace 25 años. Originalmente comenzó a nadar después 
de desarrollar neuropatía, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y provoca la pérdida del 
uso de las piernas en tres meses. 

"Siempre había practicado otros deportes como el kárate, no aprendí a nadar cuando era niña", dice a 
Tokyo 2020 la deportista nacida en Zaragoza. 

“Entonces, puedes imaginar cómo fue al principio. Pero después de unos días, lo disfruté mucho y me 
di cuenta de que quería nadar todos los días de mi vida". 

"Lo que no sabía era que iba a ir a los Juegos Paralímpicos seis veces". 

Con 44 años, Perales puede presumir de ser la Paralímpica más condecorada de España con 26 
medallas. Y su objetivo es ganar aún más, pero por una razón muy diferente. 

“Quiero ganar algunas medallas para regalárselas a mi hijo. Se lo merece”, explica. "No importa 
cuándo suceda, este sigue siendo mi mayor sueño”. 

Font: Tokyo 2020, 18 de juny de 2020 

 

 

Document 5 

Mapa de les seus dels Jocs Olímpics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: El País, 3 d’agost de 2016 

 

https://tokyo2020.org/es/paralimpicos/noticias/teresa-perales-quiero-ganar-una-medalla-para-mi-hijo
https://elpais.com/elpais/2016/07/28/media/1469719339_310090.html
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Document 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Viquipèdia 

 

  

Bandera olímpica 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Anells_ol%C3%ADmpics#/media/Fitxer:Olympic_flag.svg
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Esborrany 
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Esborrany 


