
Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial, 
d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i d’ensenyaments esportius 2016

S2 051 3 COMP. LLENG. CATALANA GM SOLUCIONS 16

SOLUCIONS,

CRITERIS DE CORRECCIÓ
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Competència en llengua catalana
Sèrie 2

InstruccIons

•	 Per	cada	error	d’ortografia,	gramàtica	o	 lèxic	es	descomptaran	0,05	punts,	 fins	a	un	

màxim	d’1	punt,	a	cada	qüestió	fins	a	la	6.	Els	errors	de	les	qüestions	7	i	8	ja	es	tindran	en	

compte	en	la	correcció	corresponent.
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Llegiu atentament aquest text i responeu a les qüestions següents.
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L’onada de calor s’intensifica i el risc d’incendi és molt alt 
a vint-i-dues comarques de Catalunya

Les zones amb més perill de foc són tota la franja litoral i prelitoral 
i les urbanitzacions situades en zona boscosa

Protecció Civil demana que es tingui especial cura d’infants i gent gran 
que viu sola perquè s’hidratin adequadament

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) recomana prudència a causa de la intensificació 
de l’onada de calor i l’augment del risc d’incendi forestal, que és molt alt a vint-i-dues comarques 
d’arreu de Catalunya. Les zones amb més risc de foc són tota la franja litoral i prelitoral i les urba-
nitzacions situades en zona boscosa o prop de zones arbrades.

Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat (cal no llençar burilles des del 
vehicle), i ser especialment curosos en les urbanitzacions que es troben en zones de risc, properes 
al bosc o a zones arbrades. També ha fet arribar un avís específic als responsables de tots els ajunta-
ments de les zones afectades de risc d’incendi perquè reforcin la vigilància durant el cap de setmana. 
Tots els efectius dels cossos operatius de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona, a més de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), la Creu Roja i voluntaris de Protecció 
Civil municipal, així com els Bombers de la Generalitat, es troben en situació de prealerta per a oferir 
una resposta contundent i immediata davant la detecció de qualsevol columna de fum.

També es demana a la ciutadania que, a conseqüència de l’augment significatiu de les tem-
peratures, tingui especial cura, sobretot, de les persones més vulnerables a la calor (gent gran, 
nadons, malalts crònics…). Es recomana especialment visitar un cop al dia, si és possible, els 
familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que s’hidraten i segueixen els consells en 
cas de temperatures elevades.

A més, per a evitar un incident greu, és molt important extremar les precaucions a la platja i que 
no us banyeu si us trobeu malament. Avui hi ha un fort onatge a moltes platges i, per tant, amb un 
gran nombre de banderes grogues i també unes quantes de vermelles. Per això, la DGPC considera 
especialment important que, si us voleu refrescar, escolliu fer-ho a la dutxa i no us endinseu al mar 
si no voleu posar-vos en perill. Cal prevenir també la deshidratació, bevent aigua freqüentment i 
evitant el consum de begudes alcohòliques.

Adaptació feta a partir d’un text publicat a 
El Punt Avui (4 juliol 2015)

1. Escriviu dues de les peticions que Protecció Civil fa per tal de prevenir incendis.
[1 punt]

Es poden considerar correctes qualsevol d’aquestes respostes:
—  no s’ha de llençar burilles per les finestres dels vehicles / s’ha de vigilar molt du-

rant els desplaçaments amb vehicles;
—  s’ha de tenir molta cura en les urbanitzacions que es trobin a prop de boscos o de 

zones arbrades;
—  s’ha de reforçar la vigilància per tal de detectar al més aviat possible un incendi.

Per cada petició explicada d’una manera clara i correcta  ...................................  0,5 punts
Per cada resposta vàlida però amb alguna imprecisió o manca de claredat  .......  0,25 punts
En cas que s’escriguin més de dues peticions, tingueu en compte només les dues primeres, 
atès que a l’enunciat només se’n demanen dues.
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2. Expliqueu per quin motiu es demana de vigilar especialment els avis, determinats malalts 
i els nens més petits.
[1 punt]

Es demana de vigilar especialment aquestes persones, que són les més febles, perquè 
la calor produïda per l’augment de les temperatures les pot afectar molt.

Resposta clara i completa  ...................................................................................... 1 punt
Resposta vàlida però amb alguna imprecisió o manca de claredat  ...................... 0,5 punts
Resposta clarament deficient  ................................................................................ 0 punts

S’ha de corregir la pregunta atenent la qualitat del conjunt. Es poden adjudicar puntuacions 
intermèdies (de 0,75 o 0,25) entre les que es proposen més amunt.

3. Per què es recomana que la gent no s’endinsi al mar?
[1 punt]

Es recomana que els banyistes no s’endinsin al mar perquè en moltes platges hi ha 
perill a causa de les fortes onades («fort onatge»).

Resposta clara i completa  ...................................................................................... 1 punt
Resposta vàlida però amb alguna imprecisió o manca de claredat  ...................... 0,5 punts
Resposta clarament deficient  ................................................................................ 0 punts

S’ha de corregir la pregunta atenent la qualitat del conjunt. Es poden adjudicar puntuacions 
intermèdies (de 0,75 o 0,25) entre les que es proposen més amunt.
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4. Escriviu un sinònim de les paraules següents, tenint en compte el sentit que tenen en el 
text, on les trobareu subratllades.
[1 punt: 0,25 punts per cada resposta]

«alt» (línia 8) elevat, destacat, notable, fort, etcètera

«zona» (línia 10) espai, àrea, àmbit, etcètera

«reforcin» (línia 14)
enforteixin, intensifiquin, augmentin,  
incrementin, etcètera

«freqüentment» (línia 28)
sovint, repetidament, regularment, 
periòdicament, moltes vegades, etcètera

Adjudiqueu 0,25 punts per cada resposta correcta.

5. Definiu les paraules següents, subratllades en el text. 
[1 punt: 0,5 punts per cada resposta]

a) platja (línia 24): Zona de la riba d’un mar, d’un llac, d’un riu, etc., normalment 
força planera i formada generalment de sorra o grava.

b) bandera (línia 26, «banderes»): 
 —  Tros de tela, normalment rectangular, que sovint es fixa en un pal per un dels 

costats, i que serveix per a identificar algú o alguna cosa (nació, entitat, regió, 
etc.) per mitjà dels seus colors o emblemes.

 —  Tros de tela rectangular, fixat per un costat a un pal, que serveix com a símbol 
o insígnia d’un país, d’un estat, d’una associació, etcètera.

Els models de resposta només són orientatius. Adjudiqueu 0,5 punts per cada resposta cor-
recta. La definició que contingui imprecisions però que es pugui considerar acceptable s’ha 
de valorar amb 0,25 punts.
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6. Digueu a quina categoria gramatical (nom, adjectiu, determinant, verb, pronom, preposi-
ció, adverbi, etc.) pertanyen els mots subratllats de la frase següent, extreta del text.
[1 punt: 0,2 punts per cada resposta]

 «Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat […], i ser especialment 
curosos en les urbanitzacions que es troben en zones de risc, properes al bosc o a zones 
arbrades.»

a) «prudència»: nom / substantiu

b) «la»: article / article determinat / article definit / determinant article / determinant

c) «especialment»: adverbi

d) «en»: preposició

e) «arbrades»: adjectiu / adjectiu qualificatiu

Adjudiqueu 0,2 punts per cada resposta correcta.

7. Completeu les frases següents amb la forma verbal correcta del verb que hi ha entre pa-
rèntesis, tal com es fa en el model; la forma verbal s’ha d’ajustar al context de la frase.
[1 punt: 0,25 punts per cada resposta]

Model: Nosaltres venim (VENIR, present) cada estiu a aquest poble.

a) Quan els bombers apaguin / hagin apagat (APAGAR) del tot l’incendi, se sabrà quina 
ha estat la superfície total calcinada.

b) Si continua plovent (PLOURE) d’aquesta manera, caldrà vigilar el nivell de l’aigua dels 
embassaments.

c) Demà a les vuit del matí els conductors de les ambulàncies realitzaran (REALITZAR, 
futur) unes pràctiques de conducció sobre neu.

d) Els membres d’aquell grup d’agents rurals sovint són els que més s’esforcen (ESFORÇAR-
SE, present) per tal de controlar els caçadors furtius.

Adjudiqueu 0,25 punts per cada resposta correcta. Si hi ha cap error ortogràfic, no considereu 
correcta la resposta.
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8. Redacteu un text d’unes cent paraules sobre UN dels dos temes següents:
[3 punts]

A. Descriviu alguna de les professions dedicades al servei de les altres persones: bombers, 
personal sanitari o d’ensenyament, policies, etc.; podeu parlar del tipus de feina, del 
que cal per a poder-s’hi dedicar, quins avantatges i inconvenients té aquesta professió, 
etcètera.

B. Digueu quina és l’estació de l’any que us agrada més i expliqueu-ne les característiques, 
els motius pels quals la preferiu, etcètera.

•	 La valoració del text s’efectua sumant la puntuació adjudicada a cadascun dels apartats que 

indiquem a continuació, però també s’ha de tenir en compte la qualitat global, a partir de 

la qual es pot arrodonir i modificar a l’alça o a la baixa la puntuació total d’aquesta qüestió.

•	 Si el text no respon al que es demana (se n’allunya molt clarament i tracta d’un tema dife-

rent), es valora amb 0 punts.

•	 Si el text és molt breu, cada apartat es puntua d’una manera proporcional a l’extensió. Si té 

menys de 50 mots, es valora amb 0 punts.

a) Coherència

Selecció i ordenació correctes de la informació  ................................................... 0,5 punts

Algun problema en l’ordenació o en la selecció de la informació  ......................  0,25 punts

Text desordenat i confús  ...................................................................................... 0 punts

b) Cohesió (puntuació, concordança, construcció de les frases)

0-2 errors  .............................................................................................................. 0,75 punts

3-4 errors  .............................................................................................................. 0,5 punts

5-6 errors  .............................................................................................................. 0,25 punts

Més de 6 errors ...................................................................................................... 0 punts

c) Correcció (ortografia, morfosintaxi, lèxic)

0-3 errors  .............................................................................................................. 1 punt

4-5 errors  .............................................................................................................. 0,8 punts

6-7 errors  .............................................................................................................. 0,6 punts

8-9 errors  .............................................................................................................. 0,4 punts

10-11 errors  .......................................................................................................... 0,2 punts

Més d’11 errors  ..................................................................................................... 0 punts

d) Variació

El text fa servir recursos sintàctics variats i un lèxic precís i no conté  

repeticions; s’hi admet alguna deficiència lleu  .................................................... 0,25 punts

El text presenta pocs recursos lèxics i sintàctics, i hi ha mots o estructures  

que es repeteixen sovint  ....................................................................................... 0 punts

e) Registre

La llengua del text s’ajusta al grau de formalitat i al canal adequats. S’hi  

admet algun error lleu  .......................................................................................... 0,25 punts

El text conté errors greus pel que fa al canal o al grau de formalitat  .................. 0 punts

f ) Disposició

El text respecta els marges, les línies estan disposades correctament  

i la lletra és ben llegible  ........................................................................................ 0,25 punts

Hi manca algun dels elements anteriors  .............................................................. 0 punts
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


