
 
 

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys 
Maig 2009 
 
Criteris d’avaluació 
 
 

 

Llengua catalana 
Pàgina 1 de 1 

Sèrie 2 
 
 
Encercleu la resposta correcta o escriviu-la, segons correspongui.  
(1 punt cadascuna; en les preguntes d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error) 

 
1. El pronom feble amb què, si hagués de pronominalitzar-se, se substituiria el sintagma dels 

edificis és: 
b) en 
  

2. El complement directe de provocava és: 
c) que 
  

3. La segona persona del singular de l’imperfet de subjuntiu de entén és: 
d) entenguessis 

 
4. En el text, un mot o expressió sinònim de un decalatge és: 

a) una separació 
 
5. En el text, un mot o expressió sinònim de epidèrmica és: 

c) superficial 
 
6. El pronom relatiu, normativament equivalent, pel qual es podria substituir al 

qual és: a qui 
 
7. La divisió en síl·labes de genialitat és: ge-ni-a-li-tat 

  
 
Feu una redacció en català, que tingui entre 50 i 80 paraules, sobre la posició de l’autor al 
voltant del decalatge entre experts i gent del carrer a l’hora de jutjar la bona arquitectura. Es 
valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi) de la 
redacció.  
(3 punts; es descomptaran 0,1 punts per falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi.) 
 
Un model de resposta: 
 
Al començament del text l’autor es limita a explicar el decalatge que hi ha entre els experts i la 
gent del carrer a l’hora de jutjar la bona arquitectura, però més endavant descobrim què pensa i 
a favor de qui està: quan estableix l’oposició entre el «bon gust» de la gent del carrer i els 
conceptes de genialitat, talent, enginy i innovació (que són valors considerats molt positius), 
automàticament devalua, per contraposició, el contingut de la idea de «bon gust». 
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