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Sèrie 3 
 
Joan Josep Isern. «Literatura i Internet. Signe distintiu de la nostra 
època».  Serra d�Or (octubre 2012) 
 
 
A) Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent.  
[1 punt cada qüestió. En les qüestions d�elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error]. 
 
1. El pronom feble amb què se substituiria el sintagma en les nostres vides, si hagués de 
pronominalitzar-se, és 
a) hi. 
  
2. En el text, un sinònim del mot instaura és 
b) estableix. 
  
3. La funció sintàctica del sintagma en qualsevol activitat és 
d) complement de règim preposicional. 
 
4. En el text, un mot o una expressió sinònims de l�adverbi altrament és 
d) d�una altra manera. 
 
5. El verb que té la mateixa arrel que l�adjectiu adient és 
b) adir-se. 
  
6. L�infinitiu de irromput és irrompre. 
 
7. El femení plural de fugaç és fugaces. 

B) Redacteu el text següent. 
 [3 punts; es descomptaran 0,1 punts per cada falta d�ortografia, de lèxic, de morfologia o 
de sintaxi] 

8. Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, comentant un 
exemple concret que il·lustri l�afirmació de l�autor que «Internet ha entrat profundament en 
les nostres vides». 

   
Es valorarà l�adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d�expressió (lèxic i sintaxi) de la redacció.  
 
Un model de resposta: 
  
Un dels exemples que il·lustren que Internet ha entrat profundament en les nostres vides és l�ús 
sistemàtic que fem de la xarxa en la nostra activitat professional. Avui, almenys en una societat 
com la nostra, utilitzem Internet per relacionar-nos amb els clients i proveïdors, per obtenir la 
informació necessària per fer progressar la feina, i fins i tot per relacionar-nos amb els 
companys de l�empresa. De fet, avui moltes de les activitats professionals ordinàries ja no 
serien possibles sense Internet. 
 


