CATALÀ

PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR
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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.
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
Nom:
____________________________________________________________________
Llinatges:
_________________________________________________________________
DNI / NIE:

Qualificació:

Signatura de l’alumne/a:

Bona sort!
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Els tumors causen el 27 % de les morts a Balears

Poc més de 7.500 persones moriren l'any 2013 a Balears, segons les darreres
dades de l'Institut Nacional d'Estadística fetes públiques aquest diumenge, xifra
que suposa una taxa bruta de 688 finats per cada 100.000 habitants i que situa
les Illes entre les que tenen menor mortalitat de l'Estat.
Les taxes brutes més elevades de morts per cada 100.000 habitants el 2013 va
correspondre al Principat d'Astúries (1.196,9), Galícia (1.105,4) i Castella i Lleó
(1.097,5). Les taxes més baixes es van presentar a les ciutats autònomes de
Melilla (551,1) i Ceuta (628,4) i a les Canàries (646,0) i la comunitat de Madrid
(663,1), a més de Balears amb 688.
Les taxes brutes de mortalitat van ser més elevades en els territoris envellits, ja que
hi ha més defuncions per l'efecte de l'estructura d'edat. Per corregir-ho, l'INE
calcula les taxes estandarditzades que representen la mortalitat de la comunitat
autònoma si totes tinguessin la mateixa composició per edat.
En aquest cas, Balears se situa molt a prop de la mitjana estatal, amb 660 morts
per cada 100.000 habitants. Les autonomies amb les taxes estandarditzades més
elevades serien les ciutats autònomes de Ceuta (862,1) i Melilla (798,6) i les
comunitats autònomes d'Andalusia (736,1) i Extremadura (713,4).
Si es compara la mortalitat estandarditzada, o sigui homogeneïtzada amb grups
de població idèntics a totes les comunitats, amb les dades de l'any 2012, Balears
va veure reduïda la mortalitat un 7,6 %. De fet, a totes les comunitats va baixar la
mortalitat, excepte a la ciutat autònoma de Ceuta, on va augmentar un 5,3 % la
taxa estandarditzada. Segons l'INE, aquest descens ve motivat en part perquè el
2012 va ser un any amb enorme incidència de la mortalitat per causes
respiratòries, si bé atribueix aquest element només a l'anàlisi de la mortalitat
estatal, sense explicar dades de Balears ni de cap altra comunitat autònoma.
Joan Perelló – Ara Balears, 01/03/2015
a) Per què l'autor escriu «Institut Nacional d'Estadística» amb
majúscules ?
b) Quin significat té la paraula «finat»?
c) A què es refereix l'autor quan parla de «territoris envellits»?
d) Per quines causes es reduí la mortalitat el 2013 respecte a l'any
anterior?
e) Quines conclusions es desprenen de la lectura del text?
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2. Escriviu adverbis a partir dels adjectius següents: (1 punt)
- darrer

- elevat

- públic

- autònom

- idèntic

- enorme

- alegre

- comú

- ràpid

- tranquil

3. Escriviu els antònims de les paraules que teniu a continuació: (1 punt)
- darrer

- públic

- brut

- menor

- envellit

- mateix

- homogeni

- idèntic

- descens

- enorme

4. Substituïu els complements subratllats per un pronom feble: (1 punt)
a) Poc més de 7.500 persones moriren l'any 2013 a Balears.

b) L'INE calcula les taxes estandarditzades.

c) Si totes tinguessin la mateixa composició.

d) Balears va veure reduïda la mortalitat un 7,6%.

e) Sense explicar dades de Balears.
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5. Digau per què porten, o no, accent o dièresi aquestes paraules: (1 punt)
- públiques
- situa
- Astúries
- més
- autònomes
- homogeneïtzada
- idèntic
- reduïda
- perquè
- bé
6. Redactau un text de 150 paraules, aproximadament, estructurat en paràgrafs,
a partir d’una de les dues opcions que us presentam: (3 punts)
a) Quina valoració feis del nivell de l'assistència sanitària al nostre país?
b) Creieu que l'augment dels tumors pot tenir a veure amb el tipus de vida que
duim?
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