CATALÀ

PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
Convocatòria maig 2014

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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Àlia, la Sublim
D’entrada, la fragància dolça i penetrant de les taronges i les llimones. Els
venedors les anunciaven com si fos el darrer cop que portaven aquells munts de
fruita rodona i acolorida, arranjada en piles perfectes. Més enllà, entre un mar de
túniques blanques, cistells a vessar d’avellanes, ametlles, panses i figues seques. A
l’altra banda, olives verdes, i negres, i groguenques —grosses i menudes i
allargades. La gent gran remenava, triava i mossegava i escopia bocins sota la
mirada atenta dels pagesos.
Saad es va endinsar en el mercat, i va arribar a l’estret passadís on el safrà, els
pebres i l’orenga omplien l’aire. Era la primera vegada que s’acostava a la
moreria, i s’hi trobava a gust. Reconeixia aromes i parles. Els sorolls i els perfums
havien baixat pel riu d’Alcoi, de les alqueries i els horts, fins al barri de l’Assoc, a
tocar de les muralles de Gandia. També hi havien arribat magranes andalusines,
dàtils de Barbaria i clau d’orient. Saad retrobava la infantesa, i una forta emoció
li pujava a les galtes. Hauria volgut abraçar tota aquella gent. Hauria volgut
arreplegar els crits, el respirar i la fressa del mercat i tenir-los per sempre.
Alfred Bosch
1. Feis un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5
expressió)
2. Contesta les preguntes següents, que fan referència al text anterior.
2.1.

Explica per què s’accentuen aquestes paraules: (1 punt)
-

2.2.

fragància
més
enllà
túniques
dàtils

Escriviu la forma singular dels mots següents: (1 punt)
-

taronges

-

anunciaven

-

túniques

-

bocins

-

pagesos
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2.3.

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

2.4.

Canvia les paraules següents del text per una altra de sinònima:
(1 punt)
-

cop

-

arranjada

-

parles

-

piles

-

fressa

3. Redacció (100 paraules aproximadament). Triau una d’aquestes dues
opcions: (3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència).
•

Podríem dir que, actualment, vivim en una societat consumista? Us
considerau consumista?

•

Feis la descripció d’un mercat que conegueu: olors, renous, colors...
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