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LES ERRADES ORTOGRÀFIQUES RESTARAN 0,05 PUNTS FINS A UN MÀXIM D’UN PUNT

Llegiu atentament el següent text i feu les activitats que trobareu tot seguit.
Un edifici anglès per a l’Scotland Yard
A la policia metropolitana de Londres, considerada la més antiga del món, se la coneix
com a Scotland Yard o The Yard. Un nom que confon, perquè ni és escocesa ni va ser
creada a Escòcia. De fet, aquesta policia va néixer el 1829, quan el Parlament britànic va
decidir que fos el govern l’encarregat de mantenir-la a través d’impostos, en comptes de
fer-ho amb les multes i les fiances que pagaven els ciutadans quan tenien problemes amb
la justícia. I va ser llavors quan, buscant un quarter general, va anar a parar als baixos del
palau de Whitehall. Allí començà a gestar-se’n el nom, segons la hipòtesi més acceptada.
Whitehall estava conformat per un conjunt d’edificis que Enric VIII havia fet aixecar
després que el seu palau de Westminster s’incendiés el 1512. Quan els reis escocesos
anaven a Londres, s’allotjaven en un dels edificis del palau de Whitehall.
Això fins que el 1603 Jaume I va unir els regnes d’Anglaterra i Escòcia i va quedar-se a
viure en aquest palau junt amb uns compatriotes. Allí van viure els reis britànics fins que el
1698 el palau va ser enderrocat i només va romandre una petita àrea que es va
reconstruir per a usos governamentals. Però el nom de Scotland Yard (“el pati escocès”)
ja circulava. I sembla que, com que la policia metropolitana va anar a parar allà, quan un
ciutadà tenia problemes li deien que anés a l’Scotland Yard. Després del 1890, la policia
metropolitana va traslladar-se a un nou edifici. L’arquitecte Norman Shaw el va dissenyar
amb aires de castell escocès, i es va anomenar New Scotland Yard. Quan el 1967 la
policia va a tornar a canviar d’edifici, el nom es va mantenir.
Joan Esculles, Sàpiens, desembre 2005

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

11_1

Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ EREE
Convocatòria ordinària 2006
LLENGUA CATALANA

1.

Feu un resum del text en unes tres línies. (Puntuació: 1 punt)

2.

Digueu si les següents afirmacions són vertaderes o falses (marqueu amb

una X la casella que correspongui en cada cas). (Puntuació: 1 punt)
V

F

A la policia londinenca se la coneix com Scotland Yard perquè va néixer a Escòcia.
Abans de 1829, la policia es mantenia amb les multes i les fiances dels ciutadans
que tenien problemes amb la justícia.
La policia metropolitana ha tingut tres seus al llarg de la història.
Els regnes d’Anglaterra i Escòcia s’uniren al segle XVII.

3.

Relacioneu amb una línia els conceptes de la dreta amb els de l’esquerra.

(Puntuació: 1 punt)
Norman Shaw

The Yard

Enderrocament de Whitehall

New Scotland Yard

Policia metropolitana de Londres

Palau de Westminster

Incendi 1512

1698

4.

a) Escriviu un sinònim de les paraules següents subratllades al text i que

s’adeqüi al context on es troben. (Puntuació: 0,5 punts)
antiga
aixecar
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b) Escriviu un antònim de les paraules següents subratllades al text.
(Puntuació: 0,5 punts)
Pagaven
després

5.

Definiu (Puntuació: 1 punt):

Pati:

Arquitecte:

6.

Digueu quin tipus de paraula són o a quina categoria morfològica pertanyen

els següents mots subratllats al text. (Puntuació: 1 punt)
Regnes
Petita
Sembla
Allà

7.

¿Quina funció sintàctica realitza el sintagma els reis britànics, subratllat al

text, respecte del verb van viure? Encercleu la resposta correcta. (Puntuació: 1
punt)
a) Complement Directe
b) Predicat
c) Subjecte
d) Atribut
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8.

Redacteu un text d’unes 100 paraules sobre un dels dos temes següents

(Puntuació: 3 punts):
a) Les novel·les i pel·lícules policíaques.
b) La relació entre els cossos de seguretat i els ciutadans.

