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Llengua catalana
Sèrie 3
Fase general

Qüestions
d’elecció múltiple
1
2
3
4

Suma
de notes
parcials

5
Suma parcial
6
La suma parcial de les qüestions d’elecció
múltiple no pot ser inferior a 0 punts.

7
8
Total

Qualificació

Etiqueta identificadora de l’alumne/a

Districte Universitari de Catalunya

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 25/45 anys

Vivim immergits en l’època de la tecnologia informàtica, en l’era d’Internet. No és una
moda fugaç. Tant si ens agrada com si no, la xarxa és el signe distintiu del nostre temps. És
aquí i ha vingut per quedar-s’hi. Influeix en qualsevol activitat, li atorga caràcter i, sobretot,
instaura uns nous models de relació i de comunicació entre els membres de la societat.
Internet ha entrat profundament en les nostres vides i sense que ens n’adonéssim ens
les ha canviat. L’avenç de la tecnologia ha fet que passéssim de ser usuaris passius a disposar
d’una eina que cada vegada ens permet intervenir més directament en els processos que conformen el nostre dia a dia a escala planetària.
Com no podia ser altrament, les noves tecnologies derivades d’Internet també han entrat
—irromput, fóra potser el verb adient— en el camp de la cultura. Manllevant els mots de
Pere Calders, fóra una invasió no gaire subtil, però, pel que anem veient, tampoc no gaire
amenaçadora.
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 cadascuna; en les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error]

2

1.

El pronom feble amb què se substituiria el sintagma en les nostres vides, si s’hagués de
pronominalitzar, és
a ) hi.
b ) en.
c) ho.
d ) el.

2.

En el text, un sinònim del mot instaura és
a ) restaura.
b ) estableix.
c) afavoreix.
d ) dificulta.

3.

La funció sintàctica del sintagma en qualsevol activitat és
a ) complement indirecte.
b) complement circumstancial.
c) complement directe.
d) complement de règim preposicional.

4.

En el text, un mot o una expressió sinònims de l’adverbi altrament és
a) igualment.
b ) de qualsevol manera.
c) rarament.
d) d’una altra manera.

5.

El verb que té la mateixa arrel que l’adjectiu adient és
a) escaure.
b) adir-se.
c) adonar-se.
d) deure.

6.

La forma irromput és el participi del verb __________________.

7.

El femení plural de fugaç és __________________.

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 iŀlustri 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.
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Etiqueta identificadora de l’alumne/a

Etiqueta del corrector/a

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

