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Convocatoria extraordinària setembre de 2005
PART SOCIOCULTURAL- LLENGUA CATALANA

Sembla ser que fa uns vuitanta anys, els dissenyadors de cases i pisos de primera
fila europea, varen decidir que com que la dona s’incorporava al món del treball fora de
casa, com que la dona deixava de ser la reina de la llar, per passar a ser obrera a les
naus de les grans fàbriques, les cuines havien de ser allargades, estretes i petites, o sigui
pràctiques. Consistien en un passadís estret, en una banda, un front d’armaris i a l’altra,
una colla d’aparells destinats a coure i guardar els aliments. Aquest model conegut com a
cuina de Frankfurt, projectat per una arquitecta vienesa, va fer furor de seguida entre la
classe burgesa. Tant és així que molts pisos construïts avui en dia encara fan la cuina
sota aquests paràmetres.
.......................................
El model va tenir tanta acceptació que es va imposar en qualsevol construcció i
tant era vàlid per a la dona que treballava fora de casa com per a la que es quedava a
casa. Record haver dinat en molts llocs on la senyora cuinava amb una paret gruixada pel
mig. Amb una porta que li barrava escoltar les converses, participar. Aïllada la pobra,
només li quedava consumir-se en el seu espai reduït, destinat a cuinar i prou. Quina dona
no esperava el diumenge per sortir a respirar aire lliure, per veure el sol, per estar amb el
marit i amb els seus? En resum: avorriment, rutina, a l’hora de cuinar, a l’hora de fer el
menjar a casa.
Pere Tàpias, Diari AVUI
1.Fes un resum del text. (3 punts:1,5 comprensió i 1,5 expressió)
2.Contesta les preguntes següents a partir del text:
2.1.Canvia el gènere dels mots següents : dona, reina, arquitecta vienesa,
marit.
2.2.Escriu el plural de: llar, passadís, senyora, burgesa, construcció.
2.3.Què és un determinant.? Posa’n 3 exemples.
2.4.Quin temps verbal predomina ?. Posa’n 4 exemples.
(Aquest apartat es puntuarà amb 4 punts )
3.Redacció : La importància de la cuina dins una casa. (unes 120 paraules ) (3 punts:1
comprensió, 1 expressió correcta i fluïdesa i 1 coherència d’idees)

