CATALÀ

PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
Convocatòria de 2019

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 responeu a les preguntes de més avall. (3 punts)
A finals d’abril es van encendre totes les alarmes quan es va saber
que una adolescent havia estat ingressada per autolesions després
d’haver participat en el macabre joc de proves Balena Blava. Un
seguit de cinquanta proves que, finalment, induïen al suïcidi
convidant els participants a saltar d’un edifici alt. A mitjans de maig,
els mossos van confirmar que n’estudiaven sis casos a Catalunya i
van advertir que no es qualifiqués Balena Blava com un joc: el
delicte d’inducció al suïcidi està tipificat al Codi penal amb penes
d’entre 4 i 8 anys de presó.
El fenomen, importat de Rússia, s’havia estès també pel Brasil, Xile i
Colòmbia. I, de fet, n’hi havia prou a copiar les consignes i traduirles per fer-lo del tot viral. Uns reptes molt diferents dels anomenats
blancs o white challenges que, periòdicament, inunden les xarxes i
desafien adolescents, joves i adults a emprendre gestes que es
poden entendre com un reconeixement, com un sentir-se part d’un
grup o, fins i tot, com un ritual de pas.
Laura Pinyol. www.criatures.ara.cat. 9/09/2017

1.1. En què consisteix el repte de la Balena Blava? (1 punt)

1.2. Es pot considerar un joc? (1 punt)

1.3. La Balena Blava és el mateix que els white challenges o reptes blancs?
(1 punt)
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2. Cercau un sinònim per a cadascuna de les paraules següents, en negreta al
text inicial. (1 punt)
a) seguit
b) van advertir
c) s’havia estès
d) gestes
e) entendre
3. Què vol dir l’expressió “es van encendre totes les alarmes”? (1 punt)

4. Què significa que es poden entendre “com un ritual de pas”? Triau la
resposta correcta. (1 punt)
a) Que és un conjunt d’activitats que simbolitzen i marquen la transició
entre dos estats de l’individu a la societat.
b) Que és un conjunt d’activitats per passar d’una situació a una altra.
c) Significa acceptar les coses.
5. Marcau el significat correcte que tenen les paraules següents al text:
(1 punt)
a) Induïen
a. Portaven, emmenaven (algú) a alguna cosa.
b. Desviaven la rectitud moral.
c. Adquirien la certesa sobre una cosa.
b) Tipificat
a. És tengut en compte.
b. Té establertes les seves característiques a algun lloc.
c. És examinat atentament.
c) Consignes
a. Ordres que es donen.
b. Lemes d’una empresa.
c. Indicacions.
d) Gestes
a. Narració de fets memorables.
b. Accions memorables.
c. Moviment que expressa cert pensaments.
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6. Redactau un text d’unes 100 paraules a partir d’una de les dues opcions
que us presentam:
a) Explicau la vostra opinió sobre els reptes o challenges que es proposen a
través de les xarxes socials.
b) Explicau la vostra opinió sobre el perill de les xarxes socials.
(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)
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