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Preguntes de tipus objectiu

Cada pregunta val 1 punt. En les preguntes d’opció múltiple per cada error s’han
de descomptar 0,33 punts.

Encercleu la resposta correcta o escriviu-la, segons correspongui.

1. Digueu quin és l’infinitiu corresponent a maleeixen: maleir.

2. Digueu què significa, en el text, el mot corprèn:

d) captiva el cor

3. Digueu què significa, en el text, el mot latents:

a) que existeixen però no es veuen

4. Digueu quin pot ser un sinònim, en el text, per a periple:

b) viatge

5. Digueu què és el segment im del mot immortalitzar:

c) prefix

6. Digueu quina és la funció sintàctica del relatiu que en la frase: «que compta amb la
col·laboració de textos de Pere Casaldàliga»: subjecte.

7. Digueu quin és el pronom feble amb què se substituiria la seqüència al Brasil en el
text,  si s’hagués de pronominalitzar:

d) hi

Pregunta oberta

S’han de valorar l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió
(lèxic i sintaxi) de la redacció. L’exercici val 3 punts. S’han de descomptar 0,05 punts
per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi. Les faltes repetides
s’han de comptar una sola vegada.

Feu una redacció en català, que tingui entre 50 i 80 paraules, en què comenteu quines
són les raons que fan que l’autor del text conclogui que Joan Guerrero és un
especialista a radiografiar sentiments. 
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Model de resposta

L’autor del text conclou que Joan Guerrero és un especialista a radiografiar sen -
timents perquè les seves fotografies no recullen esdeveniments espectaculars, sinó petits
detalls de la vida quotidiana dels qui pateixen en silenci. I perquè, a més, la tècnica
fotogràfica de Guerrero sembla concebuda com una eina que busca sobretot expressar i
fer patents els sentiments dolorosos dels qui són retratats.
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