PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
Convocatòria de maig de 2017

CATALÀ

INSTRUCCIONS DE LA PROVA
Disposau d’1
1 hora per fer la prova.
L’examen s’ha
ha de presentar escrit amb tinta blava o negra,, no a llapis.
No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics.
No es pot entrar a l’examen
l
amb textos o documents escrits.
escrits
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
L
Nom:
____________________________________________________________________
Llinatges:
____________________________________________________ _____________
____________________________________________________________________
DNI / NIE:

Qualificació:

Signatura de l’alumne/a
alumne/a:

Bona Sort!
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El cel de març de 2015
Quasi sense adonar-nos-en, hem arribat a l’últim mes de l’hivern, març, amb
temperatures més suaus que les setmanes precedents però encara amb el maleït
vent bufant….
Les nits més suaus inviten a mirar el cel i continuar gaudint de les constel·lacions
hivernals com Orió o Taure però també d’altres que ja guaiten per l’est anunciant
el bon temps de l’estiu.
Venus i Mart encara es mostren cap a l’oest, el primer brillant sobre l’altre molt
més dèbil, poc després de la posta de sol. En febrer van protagonitzar un dels
més bells encontres dels últims mesos, de vegades acompanyats per una fina
tallada de Lluna.
Però aquests dies un altre planeta també ha fet acte de presència en l’encontre
còsmic: el planeta Urà. Però la seua brillantor és tan dèbil que és difícil veure’l a
ull nu en entorns urbans. Però si disposeu d’un telescopi, per petit que siga,
tracteu d’observar-lo aquests dies ja que tindrem una referència fàcil per trobarlo. Urà es posarà els primers dies de març tan prop de Venus, que, mirant-ho pel
telescopi, els dos planetes es veuran en el mateix camp de visió!
Si voleu observar aquests planetes, recordeu que només seran visibles fins a unes
dues hores després de la posta de Sol mirant cap a l’oest.
Júpiter es troba actualment en la constel·lació del Cranc, prop de la nebulosa del
Pessebre. El podreu veure tota la nit i, per ajudar-vos a trobar-lo, durant les nits
del 29 i 30 de març la Lluna s’hi situarà ben prop.(...)
Pols d’estels Enric Marco 1/03/2015 Núvol

1. Feis un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5 expressió)

2. Contestau les preguntes següents, que fan referència al text anterior:
2.1.

Encerclau els diftongs, si n’hi ha, de les paraules següents i digau si són
creixents (C) o decreixents (D). (1 punt)
- quasi

- suaus

- maleït

- constel·lacions
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2.2.

- gaudint

- oest

- dues

- disposeu

- veuran

- situarà

Escriviu la forma plural dels mots següents: (1 punt)

a) mes:
b) cel:
c) posta:
d) presència:
e) nu:

2.3.

Cercau al text cinc adjectius i escriviu-los. (1 punt)

2.4.

Canviau les paraules següents del text per una altra d’antònima: (1 punt)

a) mateix:
b) prop:
c) bon:
d) dèbil:
e) bell:

3. Redactau un text d’aproximadament 100 paraules a partir d’una de les dues
opcions que us presentam: (3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1
coherència)
a) Creis que la meteorologia afecta l’estat d’ànim de les persones?
b) L’horòscop: veritat, ficció o passatemps?
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