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L’examen s’ha de respondre en un full adequat perquè el pugui corregir un lector òptic. 

Les cinc primeres preguntes són de comprensió lectora, i s’han de respondre seguint les 
instruccions específiques que encapçalen les preguntes.  

A partir de la sisena pregunta, de les quatre opcions que es donen per a cada pregunta, 
només n’hi ha una de correcta. La prova es puntua sobre 10, i cada pregunta val 0,2 punts. 
Les respostes incorrectes o en blanc no descompten del total de la nota. 

Comprensió lectora.  

Vertader o fals? Marcau la casella A si la resposta és vertadera i la casella B si és falsa. 
Cada ítem és una pregunta diferent. 

Cada cop em trobo més mestres preocupats pels danys col·laterals dels grups de 
WhatsApp de pares. I cada cop em trobo més pares desbordats, atabalats per la pressió que 
suposen, però incapaços de sortir-ne, per por de les conseqüències d’aquell missatge delator 
que diu «en Carles ha deixat el grup». Glups, què diran de mi ara.  

Els trobo pesats, en general, redundants i atabaladors. I sap greu, perquè tenen una 
utilitat enorme per a cites esportives, aclariments diversos i convocatòries concretes. Si hi 
hagués un mínim de contenció. Però és evident que estem pagant les novatades de la nova 
joguina, i hi ha un abús de quantitat de missatges inútils, i sovint poca o nul·la reflexió sobre 
on arribarà el que deixes dit sense pensar-hi gaire.  

El que és preocupant de debò és quan aquests grups interfereixen clarament en la 
pau entre famílies, i entre famílies i mestres, perquè s’hi eleven a nivell públic debats molt 
personals, o s’hi competeix a veure qui ho fa millor, o directament es critiquen decisions 
concretes.  

I el que és del tot contraproduent és quan els grups suposen que alguns pares 
s’enviïn els deures o els apunts creient que així ajudaran els seus fills, sense entendre que no 
hi ha cap favor pitjor que sobreprotegir-los i fer-los la feina. Quan l’escola ensenya als nens a 
ser responsables i adquirir hàbits, a recordar què han de portar cada dia i explicar-ho ells 
solets a casa, i els pares muntem un circuit paral·lel que permet a la canalla oblidar-se’n 
sense conseqüències, és el moment de tancar el mòbil i pensar una estoneta. I si no es pot, 
gairebé és millor enviar mems1 que no fer un ús tan poc educatiu d’un grup de pares 
d’escola.  

Carles Capdevila, diari Ara (22/01/16)  

1. L’autor està completament en contra dels grups de WhatsApp. 
2. Carles Soldevila considera que els missatges de WhatsApp sempre són útils i molt ben 

pensats. 
3. És contraproduent que els pares facin els deures dels fills. 
4. Les conseqüències dels grups de pares de WhatsApp afecten no tan sols els pares, sinó 

també els mestres. 
5. Tancar el mòbil i pensar una estoneta és la solució millor per no donar-se de baixa 

d’aquests grups. 

                                                             

1 Imatge, frase o vídeo que s'escampa viralment i que és constantment imitat, compartit o 
utilitzat. 
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6. El Llibre de les bèsties és una obra escrita per... 

a. Ausiàs March 
b. Ramon Muntaner 
c. Ramon Llull 
d. Jaume Roig 

7. L’autor de l’Espill és... 

a. Jaume Roig 
b. Ausiàs March 
c. Ramon Llull 
d. Ramon Muntaner 

8. Prudenci Bertrana és autor de... 

a. Josafat 
b. Terra baixa 
c. La papallona  
d. Laura a la ciutat dels sants 

9. El Diccionari català-valencià-balear és obra de... 

a. Daniel Recasens 
b. Antoni Maria Alcover i Francesc de B. Moll 
c. Antoni Badia i Margarit 
d. Pompeu Fabra 

10. La característica principal dels dialectes orientals és... 

a. No existeix la E oberta  
b. No existeix la O oberta  
c. La neutralització de les vocals A/E en posició àtona 
d. La manca de neutralització de les vocals A/E en posició àtona 

11. Quin d’aquests buits ompliríeu amb la lletra s? 

a. ___icatriu 
b. ___irera 
c. ___etrill 
d. ___endrer 

12. Quin d’aquests buits ompliríeu amb tx? 

a. Alete__ 
b. Esqui__ 
c. Buce__ 
d. Saque__ 

13. Quin buit ompliríeu amb la lletra d? 

a. Ciuta__ 
b. Abnega__ 
c. Substitu__ 
d. Mansuetu__ 
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14. Quin d’aquests buits ompliríeu amb la lletra c? 

a. Ablu__ió 
b. Do__i 
c. Carni__er 
d. Pasti__er 

15. Quina separació sil·làbica és incorrecta? 

a. Des-in-for-mar 
b. Sub-sis-te-mes 
c. Des-aï-lla-da 
d. Nos-al-tres 

16. Quina paraula està mal accentuada? 

a. Exàmens 
b. Telèfons 
c. Venía 
d. Fotògraf 

17. En quina paraula hi ha un diftong? 

a. Pasqües 
b. Actua 
c. Evacua 
d. Avaluen 

18. Quina de les frases següents és del tot correcta? 

a. Perquè vas venir tot sol? 
b. Per que vas venir tot sol? 
c. Per què vas venir tot sol? 
d. Perque vas venir tot sol? 

19. Quina d’aquestes paraules és incorrecta? 

a. Antissèptica 
b. Cromosoma 
c. Presocràtic 
d. Asimetria 

20. Quina paraula no ha de dur dièresi? 

a. Obstruïda 
b. Obstruïré 
c. Obstruït 
d. Obstruïa 

21. Quina forma de plural és incorrecta? 

a. Vèrtexs 
b. Cascs 
c. Dissabtes 
d. Dillunsos 
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22. Quina sèrie és incorrecta? 

a. Amic, amiga, amics, amigues 
b. Alumne, alumna, alumnes 
c. Novel·lista, novel·listes 
d. Traumatòleg, traumatòlega, traumatòlegs, traumatòlegues 

23. Quina d’aquestes frases és del tot correcta? 

a. Tenia el desig de trobar una maragda a l’oasi abans d’esmorzar. 
b. Tenia el desitj de trobar una maragda a l’oasi abans d’esmorçar. 
c. Tenia el desig de trobar una maragda a l’oasi abans de esmorçar. 
d. Tenia el desig de trobar una maragda al oassi abans d’esmorzar. 

24. Com s’escriu l’ordinal femení de 25? 

a. Vint-i-cinc 
b. Vint-i-cinquena 
c. Vinticinquena 
d. Vigèsima quinta 

25. Marcau quina de les formes següents és incorrecta: 

a. Sobrevenint (gerundi del verb sobrevenir). 
b. Nosaltres sapiguem (present de subjuntiu del verb saber). 
c. Jo umpl (present d’indicatiu del verb omplir). 
d. Correguent (gerundi del verb córrer). 

26. Quina d’aquestes oracions és incorrecta? 

a. Va trobar la nina rient. 
b. El conferenciant va cloure l’acte, aplaudint tothom les seves paraules. 
c. Vaig veure en Carles anant a cal metge. 
d. Tallant bròquil m’he fet un tall amb el ganivet. 

27. Quina frase és incorrecta? 

a. Vivia als afores de la ciutat. 
b. Sentia una aroma espessa de cafè. 
c. La dubta que tenia era fàcil de resoldre. 
d. Va veure la resplendor des de molt lluny. 

28. La poeta ha escrit cinquanta poemes… 

a. Els ha escrit. 
b. Ha escrit cinquanta. 
c. Els hi ha escrits. 
d. N’ha escrit cinquanta. 

29. Ha escrit deu cartes als administradors de l’empresa… 

a. Els hi ha escrit deu cartes. 
b. Els ha escrit deu cartes. 
c. Les ha escrit deu cartes. 
d. Lis ha escrit deu cartes. 



 

 

  

Llengua Catalana Model 1 

5 / 7 Convocatòria 2020 

30. No faig comptes convidar… 

a. El meu germà. 
b. Al meu germà. 
c. An el meu germà. 
d. En el meu germà. 

31. Quina oració és correcta? 

a. No he pogut venir abans perquè tenia que fer una comanda urgent. 
b. Alomillor n’Aina em convidarà a sopar. 
c. Em va avisar que calia presentar un certificat mèdic. 
d. Avisaré la policia perquè sent pudor a gas. 

32. Quina d’aquestes oracions és incorrecta? 

a. Em fa la impressió que el film no t’ha agradat. 
b. Em pensava que ja hauries resolt el problema. 
c. Em anat de compres per Palma. 
d. Hem fet una festa de pinyol vermell. 

33. Quina oració té un barbarisme? 

a. Els mitjans de transport de la ciutat van molt bé. 
b. Sabia que el mig ambent estava molt malmès, però no feia res per evitar-ho. 
c. He agafat el metro per arribar a la Universitat. 
d. Tal volta acabaré més prest i podrem quedar per sopar. 

34. Quina de les frases següents és incorrecta? 

a. El cotxe de’n Isaïes era nou de trinca. 
b. Na Isabel i na Immaculada vindran a dinar diumenge. 
c. Tenia setanta anys i estudiava a la Universitat. 
d. La humanista que conegueres ahir era la meva veïna.  

35. Diuen que donaran el diploma a totes les alumnes aprovades… 

a. Els hi donaran el diploma. 
b. Els donaran el diploma. 
c. Les donaran el diploma. 
d. Lis donaran el diploma. 

36. La padrina va visitar… 

a. A n’en Gabriel. 
b. En en Gabriel. 
c. A la seva amiga. 
d. La seva amiga. 

37. Quina oració conté una forma verbal mal usada? 

a. Podíem sortir quan sentíem el timbre, però no abans. 
b. Fa una hora que els llegums bolleixen. 
c. Ha imprès tots els documents alhora. 
d. Hagué d’anar al metge perquè tossia contínuament.  
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38. Quina sèrie d’aquestes és incorrecta? 

a. Bat, batia, batiré, bati. 
b. Dorm, dormia, dormiré, dormi. 
c. Conec, coneixia, coneixeré, conegui. 
d. Tem, temia, temeré, temi. 

39. Només hi ha una oració totalment correcta. Quina? 

a. La noia biscaina estava amoinada perquè son pare s’havia arruïnat. 
b. Les ensaïmades no tenen gaire proteïnes. 
c. Van valorar sobretot l’eloquència i la fluidesa de la mèdium. 
d. Ara reproduiu el diàleg següent.   

40. Quina oració conté una forma verbal mal usada? 

a. No se li acut cap idea original. 
b. El rumor es va estendre ràpidament com una taca d’oli. 
c. Coneixo una al·lota molt intel·ligent. 
d. Si m’haguessis avisat, t’hi hauria acompanyat. 

41. Quin gerundi és incorrecte? 

a. Prenguent 
b. Volent 
c. Coneixent 
d. Bevent 

42. Quin dels següents participis és incorrecte? 

a. Debatuda 
b. Combatuda 
c. Resolguda 
d. Compromesa 

43. Quina paraula té més de dues síl·labes? 

a. Joia 
b. Veuen 
c. Escua 
d. Pasqua 

44. Quin d’aquests mots fa el femení en -essa? 

a. Duc 
b. Japonès 
c. Novaiorquès 
d. Xinès 

45. En quina d’aquestes frases hi ha un error d’ortografia? 

a. Treuré el pastís del forn quan arribis. 
b. Durant l’assemblea es va decidir la manifestació d’avui. 
c. La vostra cunyada ha superat les proves d’accés. 
d. Aquell viatge va ser meravellós. 
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46. Quina és la forma incorrecta? 

a. Tesi doctoral. 
b. Crisis humanitària. 
c. Hipòtesi vàlida. 
d. Dosi encertada. 

47. Quina de les frases següents és del tot correcta? 

a. Una alsina impedia la visió del paisatge. 
b. Tenia el costum de llevar-se molt d’hora. 
c. Els anglessos i els francessos tenen interessos diversos. 
d. Ens va presentar a la promessa a l’hora d’esmorzar.  

48. Quina oració és incorrecta? 

a. No n’hi posaré gaire. 
b. Hem fet el que hem pogut. 
c. La conferència no m’agradat gens. 
d. Han arribat tots dos alhora. 

49. En quina frase hi ha un error ortogràfic? 

a. Hem decidit viure junts. 
b. Em temia el pitjor, però no va ser res. 
c. Em delia per viatjar a Lisboa. 
d. Em suposat que vendríeu tots a sopar. 

50. Quina frase és correcta? 

a. Desde el meu punt de vista això que comentes és fals.  
b. Vaig anar a l’Empordà a passar-hi un mes. 
c. N’Irene ha fet tard tota la setmana. 
d. Vaig visitar a la germana de en Cosme. 
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Solucionari 

1. b 

2. b 

3. a 

4. a 

5. b 

6. c 

7. a 

8. a 

9. b 

10. c 

11. c 

12. b 

13. d 

14. a 

15. c 

16. c 

17. a 

18. c 

19. a 

20. b 

21. d 

22. d 

23. a 

24. b 

25. d 

26. b 

27. c 

28. d 

29. b 

30. a 

 

31. c 

32. c 

33. b 

34. a 

35. b 

36. d 

37. b 

38. a 

39. b 

40. c 

41. a 

42. c 

43. c 

44. a 

45. a 

46. b 

47. b 

48. c 

49. d 

50. b 

 

 

 


