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RECORDEU QUE LES ERRADES ORTOGRÀFIQUES RESTEN 0,05 PUNTS FINS A UN
MÀXIM D’UN PUNT

COMPRENSIÓ LECTORA
1. Poseu un títol a cada un dels dos paràgrafs del text. (Puntuació: 1 punt)
Es valorarà cada títol amb 0,5 i es tindrà en compte que resumeixi el més acuradament
possible les idees expressades al paràgraf. Si es produeix algun tipus d’ambigüitat,
vaguetat, etc. es pot descomptar 0,25.

2. a) Segons el text, quines són les causes de la hivernació? Encercleu la
resposta correcta. (Puntuació: 0,5 punts)
a. El cansament acumulat durant el final de l’estiu i la tardor.
b. El fred i la manca de menjar.
c. La necessitat de trobar un clima més suau.

b) La hivernació és un fenomen que consisteix a (encercleu la resposta
correcta) (Puntuació: 0,5 punts)
a. Tancar-se en una cova durant l’hivern i anar menjant allò que s’ha acumulat durant
la tardor
b. Traslladar-se a llocs més càlids per passar l’hivern
c. Dormir durant els mesos d’hivern reduint l’activitat corporal i

sobrevivint

gràcies a les reserves de greix acumulades durant la tardor.

3.

Quin dels següents títols us sembla més adient per al text? Encercleu la
resposta correcta. (Puntuació: 1 punt)

a) Molts animals dormen durant l’hivern.
b) La marmota i l’ós bru.
c) La hivernació en el cicle vital dels animals.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent

11_6

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ EREE
Solucions, i criteris de correcció i puntuació de la convocatòria incidències 2006
LLENGUA CATALANA
QÜESTIONS LÈXICO-SEMÀNTIQUES

4. Relacioneu amb una línia els conceptes de la dreta amb els de l’esquerra.
(Puntuació: 1 punt)
Hivern-Estació dura i hostil
Marmota-Arrels, herba i llavors
Clima més suau-Emigració
Funcions bàsiques-Alimentació

5. a) Escriviu un sinònim de les paraules següents subratllades al text i que
s’adeqüi al context on es troben. (Puntuació: 0,5 punts)
manera Forma, estil
conjunt Grup, seguit, aplec, suma

b) Escriviu un antònim de les següents paraules subratllades al text.
(Puntuació: 0,5 punts)
disminuint Augmentant, incrementant, pujant.
espessa

Fina, lleugera, petita.

QÜESTIONS GRAMATICALS

6. Escriviu quatre formes verbals que apareguin al primer paràgraf del text.
(Puntuació: 1 punt)
Van fent, comencen a baixar, és, repercuteixen, decideixen, emigrar, entren,
anomenat, permetrà, aïllar-se, resistir-lo.
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7. Quina funció fa respecte del verb resulten el sintagma La fi de l’estiu i tota la
tardor, subratllat al text. Encercleu la resposta correcta. (Puntuació: 1 punt)
a. Complement directe
b. Complement circumstancial
c. Subjecte
d. Atribut

EXPRESSIÓ ESCRITA
8. Redacteu un text d’unes 100 paraules sobre un dels dos temes següents
(Puntuació: 3 punts):
Pautes orientatives per avaluar la redacció.
La qualificació es pot guiar per aquests paràmetres:
3 punts Text impecable en presentació, estructura, cohesió, adequació i puntuació. Lèxic
acurat i extensió coincident amb la demanada. Contingut raonat i sòlid.
2,75 punts Escrit quasi perfecte en els punts anteriorment esmentats.
2,50 punts Escrit amb alguna errada formal poc important però correcte en el contingut.
2,25 punts Redacció amb algunes errades però amb tractament del tema triat força acceptable.
2 punts Escrit excessivament curt o llarg, amb alguna errada expressiva important o manca
significativa de contingut.
1,75 punts Text amb mancances evidents pel que fa a la forma però amb certa coherència en el
contingut.
1,50 punts Escrit amb deficiències importants (brevetat, barbarismes, incorreccions) que només
permeten de valorar-lo al cinquanta per cent.
1,25 punts Redacció pobra de contingut i expressió.
1 punt- Text força pobre de presentació, contingut i expressió.
0,75 punts Text molt pobre de presentació, contingut i expressió.
0,50 punts Text molt deficient en tots els aspectes.
0,25 punts Text pràcticament nul.
0 punts Redacció no feta, o pèssima amb disbarats de tota mena.

