
 
 

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 / 45 anys 2014 
 

Criteris d’avaluació
Llengua Catalana 

Pàgina 1 de 1 

Sèrie 1 
 
Text: Ramon FOLCH. «De senglars i vespes asiàtiques». El Periódico (3 
novembre 2013) 
 
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] 

 
1. En el text, un sinònim del mot fal·lera és  

c) dèria. 
  

2. L’antecedent del pronom els (de la frase «I els acullen els boscos») és 
c) els senglars.  

  
3. La tercera persona del singular del condicional simple del verb permetre (que 

en el text apareix en la forma permeten) és 
a) permetria. 

  
4. En el text, un sinònim del mot flagells és  

b) calamitats. 
  

5. La funció sintàctica del relatiu que (de la frase «que van haver de ser 
replantades amb ceps americans») és 
b) subjecte. 

  
6. El participi del verb empènyer (que en el text apareix en la forma empeny) és 

empès. 
 

7. El mot primitiu del qual deriva el nom bosquina és bosc. 
 
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, 

explicant per què l’autor fa l’afirmació següent: «Procedim a l’inrevés i 
després ens queixem.» 
Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió 
(lèxic i sintaxi) de la redacció.  

 
Un model de resposta: 
 

L’autor fa aquesta afirmació per la raó següent. D’una banda, la societat 
d’avui lamenta força que els camps i la natura es deteriorin, per causes com 
ara les plagues, el foc o l’abundància de senglars. Però, de l’altra, aquesta 
mateixa societat no fa res perquè canviïn les circumstàncies que afavoreixen 
el deteriorament. El que fa, més aviat, és continuar propiciant aquestes 
circumstàncies, ja que el camp i el bosc s’abandonen i no són objecte 
d’intervencions regeneradores. No s’actua, doncs, amb coherència. 

 


