
 

 

La prova consta de tres parts: 1) comprensió lectora, 2) expressió escrita i 3) 

reflexió lingüística. Heu de triar UNA de les dues opcions (A o B) i fer-ne les 

parts 1 i 2. A més, heu de fer la part 3, que és comuna a totes dues opcions. 

 

OPCIÓ A 

—Puc parlar en confiança amb vostè: veritat? Doncs cregui'm, cregui'm, i no ho 

prengui a mal, ni pensi que em porti, en parlar així, cap altre desig que el de 

ser útil a vostès: d'en Deberga no se'n fiïn massa. No, no obri la boca, donya 

Pilar: ja sé el que va a dir: que no comprèn els meus elogis de l'altre dia ni les 

simpaties que ahir mateix jo demostrava per aquell home a Mont-Lluís i a Font-

Romeu. És que... ja verà... jo penso que una cosa és el tracte, així de part 

enfora, per a bromejar o distreure's una mica... i una altra l'anar a crear 

amistats fondes o, si es vol, senzillament sèries. Li seguiré dient que en 

Deberga, com a home llest, simpàtic i ben educat, és ni fet exprés per aquella 

mena de tracte; però... per amic... recordi's del que ja vaig dir-li el primer dia. 

Trobant-se davant del meu noi, el meu noi, el rubor natural de mare no em va 

permetre dir sinó que és una espècie d'ostra; però, pel que jo he pogut inquirir 

l'hivern passat, ja puc assegurar-li, ara que estem soles, que, dins d'aquella 

ostra, no vulgui saber què hi ha donya Pilar. 

Aquesta no va poder contenir la impressió de repugnància que li causava 

aquella acusació traïdora: tombà el cap per esprémer més lliurement el fàstic 

que li amarguejava els llavis, i des de llavors tingué per ben fundada l'aversió 

instintiva que envers aquella dona sentia l'Elvireta. 

Narcís OLLER: Pilar Prim,  Selecta. 

 

 



 

1. Comprensió lectora [4 punts en total] 

1.1 Després de llegir atentament el text anterior, indiqueu si les 

afirmacions següents són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per cada 

resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no 

contestades, no hi haurà cap descompte]. 

 

         Vertader  Fals 

 a) La Pilar sentia aversió cap a l'Elvireta.     

 b) L'Elvireta adorava en Deberga.       

c) En Deberga és educat.       

d) En Deberga és un bon amic.        

 e) A l'Elvireta no li agrada les crítiques.    

 

1.2 Proposeu un sinònim o una expressió sinònima per a cadascun 

dels mots o expressions següents, marcats en negreta en el text. 

[0,5 punts]. 

a) Elogis: 

b) De part enfora:  

c) Fondes: 

d) Aquella ostra:  

e) Repugnància:  

 

 

1.3 Escriviu el referent dels pronoms següents, marcats en negreta en 

el text [0,5 punts]. 



 

a) Doncs cregui'm. 

 

b) Li seguiré dient que en Deberga, com a home llest, simpàtic i ben educat, 

és ni fet exprés per aquella mena de tracte. 

 

1.4 Exposeu en quatre línies com a màxim, què creieu que volia 

plantejar Narcís Oller en aquest fragment. 

 

1.5 Resoleu les qüestions següents relatives a les lectures obligatòries 

d'aquest curs: 

1.5.1 En un màxim de 50 paraules expliqueu la causa de la 

infelicitat de la Natàlia de La plaça del Diamant, de Mercè 

Rodoreda. 

1.5.2 Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a La plaça 

del Diamant, de Mercè Rodoreda, són vertaderes o falses. [0,5 

punts. Per cada resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les 

qüestions no contestades, no hi haurà cap descompte]. 

                                      Vertader     Fals 

a) La novel·la és noucentista.        

b) L'Enriqueta aprecia la Natàlia.    

c) La Natàlia no es volia casar.        

d) En Quimet mor a la guerra.     

e) En Quimet és feliç amb la seva vida.   

 



 

1.5.3 Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a Terra 

baixa, d'Àngel Guimerà, són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per 

cada resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no 

contestades, no hi haurà cap descompte]. 

 Vertader        Fals 

a) La Marta acaba vivint feliç amb en Sebastià.     

b) En Sebastià i en Manelic són homes d'una dona.     

c) En Sebastià és barroer.       

d) La Marta és una noia incompresa.     

e) Tothom sap que el casament de la  

Marta és un muntatge.       

 

2. Expressió escrita [3 punts en total] 

2.1 En un màxim de cinquanta paraules exposeu qui són les perdigones de 

l'obra d'Àngel Guimerà Terra baixa. 

 

2.2 Escriviu un text ben estructurat, de cent vint-i-cinc a cent 

cinquanta paraules, sobre si els diners porten la felicitat. 

 

 



 

OPCIÓ B 

1. Comprensió lectora [4 punts en total] 

FORASTER: Sí, encara que no em guanyi la vida amb els meus braços. Els meus 

pares eren uns rics propietaris de mines i jo vaig passar moltes hores de la 

meva infantesa en les entranyes de la terra. El goig millor per a mi, més 

que tots els jocs d'infant, era la voluptuositat dels misteris que ella em 

revelava. De jovenet, al mateix temps que em dedicava a l'estudi i al treball de 

la intel·ligència, el meu pare em va ensenyar a descobrir els secrets de la 

naturalesa. No hi ha res més hermós al món que les relacions de l'home amb la 

natura. La terra és per a l'home com l'home és per la terra, i tots els somnis 

d'una altra vida, jo els maleeixo si m'han d'allunyar d'ella. Ella es dona com una 

enamorada a l'home que la sap comprendre i estimar i obre, als seus ulls, les 

seves entranyes pròdigues de preciosos metalls i d'aigües tan riques com els 

metalls. Amb amor i treball, amics, la terra se'ns fa nostra, i per això, aquí com 

en altres parts, m'ha mostrat els seus secrets, que són la riquesa de l'home. 

Aquella aigua dels gorgs, com se pot creure de cop, no neix de les filtracions de 

la serra de Rocalba. La serra és erma, de roca viva, on no hi arrelen més que 

magres herbes... i ademés no hi plou, com vosaltres sabeu. I no obstant, abaix, 

al peu, teniu aquestes hermoses aigües, aigües vives i abundants, que se 

renoven constantment. 

Joan PUIG I FERRETER: Aigües encantades, Edicions 62. 

 

1.1 Després de llegir atentament el text anterior, indiqueu si les 

afirmacions següents són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per cada 

resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no 

contestades, no hi haurà cap descompte]. 

 

          Vertader Fals 



 

 a) Les aigües són gràcies a la pluja.       

 b) Al foraster no li agrada la natura.       

c) Plou massa.          

d) Al pare del noi li agradava la natura.    

 e) Li agradava jugar com a qualsevol altre nen.     

 

1.2 Proposeu un sinònim o una expressió sinònima per a cadascun 

dels mots o expressions següents, marcats en negreta en el text. 

[0,5 punts] 

a) En les entranyes: 

b) El goig millor per a mi:  

c) La voluptuositat:  

d) Comprendre: 

e) Al peu:  

 

1.3 Escriviu el referent dels pronoms següents, marcats en negreta en 

el text. [0,5 punts] 

a) Ella es dona com una enamorada a l'home que la sap comprendre i estimar. 

 

b) La serra és erma, de roca viva, on no hi arrelen més que magres herbes. 

 

 

1.4 Exposeu en tres línies com a màxim com veia la naturalesa el 

Foraster. 



 

 

 

1.5 Resoleu les qüestions següents relatives a les lectures obligatòries 

d'aquest curs: 

1.5.1 En un màxim de 50 paraules expliqueu per què en Quimet 

decideix comprar coloms, a La plaça del Diamant. 

 

 

1.5.2 Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a La plaça 

del Diamant, de Mercè Rodoreda, són vertaderes o falses. [0,5 

punts. Per cada resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les 

qüestions no contestades, no hi haurà cap descompte]. 

Vertader       Fals 

a) Els fills de la Natàlia són feliços.       

b) El fill de la Natàlia mor a la guerra.       

c) La Natàlia no s'estima el seu segon marit.     

d) La Natàlia durant la guerra viu amb gent 

rica i, per tant, no en pateix les conseqüències.     

e) La Natàlia no volia tenir fills.            

                   

   

1.5.3 Indiqueu si les afirmacions següents, relatives Terra baixa, d'Àngel 

Guimerà, són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per cada resposta errònia es 

descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no contestades, no hi haurà cap 

descompte]. 



 

                                       Vertader Fals 

a) Les perdigones marxen del poble.      

b) En Manelic no s'enfada mai.       

c) En Manelic s'acaba tornant un home atractiu.    

d) El llop es menja en Sebastià.       

e) En Manelic cuida de les ovelles.    

 

2. Expressió escrita [3 punts en total] 

2.1 En un màxim de cinquanta paraules exposeu com canvien els 

sentiments de la Marta al llarg Terra baixa, d'Àngel Guimerà. 

 

2.2 Escriviu un text ben estructurat, de cent vint-i-cinc a cent 

cinquanta paraules, en exposeu com era tractada la bogeria al llarg del 

temps. 

   

 

 3. Part comuna 

3.1 Indiqueu l'anàlisi correcta dels pronoms, les oracions o els 

sintagmes subratllats. [1 punt. Per cada resposta errònia es 

descomptaran 0.1 punts; per les qüestions no contestades, no hi haurà cap 

descompte]. 

3.1.1 Et sembla bé? 

a) Complement circumstancial de manera. 

b) Atribut. 

c) Subjecte. 



 

d) Cap de les anteriors és correcta. 

 

3.1.2 En el complement predicatiu la preposició en va amb els verbs: 

a) Dutxar-se i pentinar-se. 

b) Voler i poder. 

c) Fer-se i dir-se. 

d) Ser, estar i semblar. 

3.1.3 Va insistir a ajudar. 

a) Complement predicatiu. 

b) Complement circumstancial de manera. 

c) Complement de règim verbal. 

d) La b i la c són correctes. 

3.1.4 Dutxar-se és molt refrescant. 

a) Subjecte. 

b) Complement directe. 

c) Complement predicatiu. 

d) Atribut. 

3.1.5 Estic buscant les noies. 

a) Complement indirecte. 

b) Complement directe. 

c) Complement predicatiu. 

d) Complement de règim verbal. 

3.1.6 Us estic veient. 

a) Complement directe. 



 

b) Complement indirecte. 

c) Subjecte. 

d) Complement circumstancial de manera. 

3.1.7 Estàs com un llum. 

a) Complement circumstancial de manera. 

b) Complement predicatiu. 

c) Atribut. 

d) Complement de règim verbal. 

3.1.8 El noi salta a la corda patosament. 

a) Subjecte + complement circumstancial de manera. 

b) Subjecte + complement predicatiu. 

c) Complement directe + complement predicatiu. 

d) Complement directe + complement circumstancial de manera. 

3.1.9 Amb molt d’esforç ho aconseguiràs. 

a) Complement circumstancial de manera. 

b) Complement predicatiu. 

c) Complement circumstancial d’instrument. 

  d) Complement circumstancial de companyia. 

3.1.10 Canta! 

a) Oració impersonal. 

b) Subjecte elidit. 

c) No té complements. 

d) La b i la c són correctes. 



 

 

3.2 Empleneu els buits de les oracions següents amb els pronoms 

febles o de relatiu adients i en la forma correcta. [0.5 punts]. 

a) La noia     vaig deixar el llibre és molt simpàtica. 

b)    fort!  

c)    calor que fa avui! 

d)    que fossis el rei del món, home! 

e)     ha per llogar-hi cadires. 

 

3.3 Completeu les oracions següents amb la forma verbal correcta del 

verb que hi ha entre parèntesis [0.5 punts]. 

a) Estic    (coure) les patates pel dinar. 

b) Estic contenta que al final    (vosaltres, poder) venir. 

c) La noia    (lluir) un vestit molt bonic. 

d)     (jo, coure) la verdura a foc lent. 

e) La noia tot just    (acabar) de sortir. 

 

 

3.4 Subratlleu en el text següent les grafies que corresponguin a sons 

oclusiva bilabial nasal [0,5 punts]. 

Als carrers de Verona es produeix una baralla entre membres dels Montagú i 

dels Capulets. El príncep de Verona, Escalus, intervé en la disputa i fixa un 

acord de pau que en cas de ser violat hauria de ser pagat amb la mort. 

Després dels fets, el comte Paris es reuneix amb el senyor Capulet per 

conversar sobre la idea de contreure matrimoni amb la seva filla, però 



 

Capulet li demana que esperi dos anys més, que és quan Julieta compliria 

quinze anys.  

 

3.5 Completeu les oracions següents amb la forma correcta de les 

dues que hi ha entre parèntesis [0.5 punts]. 

a) Ha viscut (vivit / viscut)   malgastant els seus diners. 

b) No m'agrada el (floreig /floreix)    de les flors. 

c) (S'ho / Li ho)  va creure massa ràpid. 

d) S'ha (mort / morit)    avui a la matinada. 

e) (La/El)  resplendor és una pel·lícula horrible.  

 

 

 


