PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria setembre de 2006
PART SOCIOCULTURAL: LLENGUA CATALANA
Actualment no existeixen les relacions personals i familiars tal com s’entenien fa anys ja
que les distàncies grans, els espais cada cop més reduïts, i d’altres elements han
provocat un empobriment de les nostres xarxes de relacions.
Què és la xarxa bàsica d’acompanyament vital? El conjunt de relacions que tenim, gràcies
al qual obtenim benestar i satisfacció, i resolem les nostres necessitats.
Dins de la xarxa, hi trobam relacions molt diverses. Hi ha persones amb les quals tenim
molt de contacte i que tenen per a nosaltres un gran significat afectiu (el pare, la mare, la
parella, el millor amic). N’hi ha d’altres amb les quals, encara que el contacte sigui gran,
pot ser que el significat afectiu sigui baix (un veïnat, una companya de classe). Amb altres
persones tenim pocs contactes però signifiquen molt per a nosaltres (l’àvia, un amic que
viu a una altra ciutat). I per últim, les persones amb qui tenim poc contacte i signifiquen
poc per a nosaltres (la caixera del supermercat, el quiosquer).
La xarxa de relacions personals es caracteritza per la quantitat i la qualitat. A la satisfacció
i el benestar que és capaç de produir la relació personal influeix el nombre de relacions
que tinguem i la seva qualitat. Hi ha persones que n’opten per un tipus (molts d’amics) o
per un altre (pocs però molt propers). L’equilibri entre qualitat i quantitat és el que resulta
útil.
J.Medina i F. Cembranos: Relacions personals

1.- Fes 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. En quins temps verbal està escrit majoritàriament el text? Posa’n tres exemples (1
punt)
2.2. Analitza morfològicament : « resolem les nostres necessitats »(1 punt)
2.3. Escriu un antònim de les paraules : benestar, satisfacció, útil, gran (1 punt)
2.4. Escriu el femení singular dels adjectius: cosins, oncles, parents (1 punt)
3.- Redacció (unes 120 paraules) : Tria un d’aquests dos temes proposats :
- La importància de l’amistat.
- La vida a la gran ciutat i la vida al poble petit.
(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)

