CATALÀ

PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
Convocatòria de maig de 2018

INSTRUCCIONS DE LA PROVA

 Disposau d’1 hora per fer la prova.
 L’examen s’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 amb textos o documents escrits.
 Les errades ortogràfiques descomptaran fins a 2 punts.

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
Nom: ____________________________________________________________________
Llinatges: ____________________________________________________________________
DNI / NIE:

Qualificació:

Signatura de l’alumne/a:

Bona sort!
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INSTRUCCIONS
Pel que fa a la correcció ortogràfica, s’aplica el criteri de descompte ortogràfic
següent:
– Penalitza fins a 2 punts. 5 faltes de gràcia. Faltes repetides: només compten
una vegada. Més d’una errada en una paraula: només compta una falta.
– Barem: 0-5 errades, 0 punts; 6-10 errades, -0,25 punts; 11-15 errades, -0,5
punts; 16-20 errades, -1 punt; 21-25 errades, -1’5 punts; 26 errades o més, -2
punts.
1. Llegiu el text i contestau les preguntes de més avall. (3 punts)
El volum d’informació que es publica cada dia a les xarxes socials és
impressionant. A Facebook, per exemple, es creen més de 3.500
milions de publicacions, s’hi clica uns 2.600 milions de vegades el
botó “M’agrada” i es generen més de 500.000 GB d’informació.
Gestionar aquestes quantitats ingents d’informació és complicat,
sobretot quan el seu impacte pot desencadenar situacions de
vulnerabilitat i assetjament en els adolescents i en el seu àmbit
familiar.
Segons un estudi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
Espanya se situa en la setena posició en el rànquing de països on
els infants de tretze anys han rebut amenaces i insults almenys
dues o tres vegades al mes a través de serveis de missatgeria com
WhatsApp o de xarxes socials com Facebook. I la situació s’agreuja
quan aquests casos de violència passen del món digital al real.
Judit Monclús. www.criatures.ara.cat 5/08/2017 [adaptació]

1.1. Digau si les afirmacions següents són veritables (V) o falses (F).
(1 punt)
a)
b)
c)
d)

Al mes, Facebook genera més de mig milió de GB d’informació.
Gestionar la informació que es genera a les xarxes no és fàcil.
A Espanya els infants de dotze anys no reben amenaces.
Els casos de violència que passen del món digital al real són els greus.

1.2. Què pot “desencadenar situacions de vulnerabilitat i assetjament en
els adolescents”? (1 punt)

1.3. Quan s’agreuja el problema de les amenaces a través de les xarxes
socials? (1 punt)
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2. Escriviu un sinònim per a cada una d’aquestes paraules, que apareixen en
negreta al text: (1 punt)
a) creen
b) complicat
c) se situa
d) infants

3. Llegiu el text següent i contestau les preguntes de més avall:
Text 2
Una onada de fred siberià esquitxa les Balears
La cota de neu baixarà fins als 500 metres i la tramuntana tornarà a
bufar fort
Aquests dies el fred farà acte de presència i serà rigorós a bona part
d’Europa. La zona mediterrània no en quedarà al marge, però val a
dir que, aquí a les Illes Balears, no arriba la part més intensa de
l’onada de fred que, sobretot, afectarà el centre del continent. A les
Illes no esperam cap fredorada extrema sinó que més aviat un
temps fred, propi de l’hivern, acompanyat de pluges i de nevades a
zones de muntanya.
Dimecres serà el primer dia de fred. La temperatura baixarà de 4 a
6 graus, amb màximes frenades d’11 a 13 graus. S’esperen
plogudes irregulars, més probables durant el matí i a darrera hora
del capvespre. El matí la cota de neu se situarà entorn dels 1.000
metres, però baixarà cap als 700 al final de la jornada. El vent serà
de component nord, entre tramuntana i gregal. Serà destacable a
Menorca, nord i nord-est de Mallorca, així com al nord d’Eivissa, on
pot assolir els 80 km/h. Vent que complicarà la situació marítima,
amb ones de fins a 3 metres.
Dijous serà, juntament amb divendres, el dia més fred de la
setmana. Les màximes no passaran dels 12 graus i les mínimes
seran negatives en el cas de la serra de Tramuntana. Les
precipitacions tornaran a ser irregulars i en general escasses, però
de manera local poden ser moderades. La neu farà acte de
presència a partir dels 500 metres i la tramuntana bufarà encara
moderada al nord de les Illes.

Prova d’accés a grau mitjà ( català)

Pàgina 3 de 4

Divendres seguirem amb ambient de ple hivern. S’esperen ruixats
intermitents, més possibles al nord de les Illes. Tornaran a ser de
neu a partir dels 500 metres i poden caure en forma de calabruix a
qualsevol cota.
El cap de setmana no fa net. Continuarà el fred i les precipitacions
en general irregulars, en forma de neu a la serra de Tramuntana per
sobre els 600 metres.
Notícies IB3 [en línia] http://ib3tv.com [20/02/2018]

3.1 Indicau quan (dimecres, dijous, divendres o cap de setmana) passaran
els fets següents: (1 punt)
a) Plourà de manera intermitent i pot fer calabruix. Serà un dia de ple
hivern.
b) La cota de neu estarà per sobre els 600 metres.
c) La cota de neu estarà entre els 1.000 i els 700 metres.
d) El vent complicarà la situació marítima.
e) Farà molt de fred i les màximes no passaran dels 12 graus.
3.2 Què significa “farà acte de presència”? (0,5 punts)

3.3 Què vol dir “no farà net”? (0,5 punts)

4. Escriviu un antònim per a cadascuna d’aquestes paraules del text 2, que
trobareu en negreta. (1 punt)
a)
b)
c)
d)
e)

fred
intensa
primer
irregulars
probables

5. Redactau un text argumentatiu d’unes 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 els infants de 13 anys han de tenir mòbil?
b) Explicau la vostra opinió sobre les xarxes socials.
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