
 
 

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 / 45 anys Abril 2015 
 

 

Criteris d’avaluació
Llengua catalana 

Pàgina 1 de 2 

Sèrie 3 
 
TEXT:  Ramon Folch. «La vida quan ja has viscut la vida». El Periódico (2 
novembre 2014) 
 
 
Criteris generals 
La nota de cada part (comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística) no pot ser 
inferior a 0 punts. 
Així, per exemple, si de la suma de la puntuació de les qüestions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6 en 
resulta un número negatiu, s’ha de considerar que la nota de comprensió lectora és 0 punts. El 
descompte per faltes només és aplicable a la part d’expressió escrita. 
____________________________________________________________________________ 
 
1. Comprensió lectora [3 punts] 
 [Cada resposta correcta val 0,5 punts. En les qüestions d’opció múltiple, es 
descomptaran 0,16 punts per cada resposta incorrecta; per les qüestions no 
contestades no hi haurà cap descompte.] 
 
1.1. L’autor diu que a vegades s’altera aquest ordre cronològic perquè 

c)  a vegades es mor una persona que no és vella. 
 
1.2. L’autor, amb l’expressió comencen a passar, vol dir que els familiars grans 

c)  es moren. 
 
1.3. Segons l’autor, Martí Domínguez retreu a Galileu que no fos prou 

b)  valent. 
 
1.4. En el text, l’expressió aquesta roda gira des de temps immemorial es refereix al 
fet que 

a)  els joves que veuen morir els vells també es faran vells. 
 
1.5. Un antònim de l’adjectiu agosarats és  covards, porucs, conservadors. 
 
1.6. Un mot o una expressió equivalent al sintagma tot d’una és  de sobte, de cop, tot 
d’un plegat, sense esperar-ho, sobtadament, de cop i volta. 
 
 
2. Expressió escrita [4 punts] 
[Es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de 
sintaxi.] 
 
2.1. Redacteu de nou el passatge del text «Penses, llavors, que la teva mort potser 
doldrà, però ja no sorprendrà ningú. I t’adones que aquesta roda gira des de temps 
immemorial», utilitzant la primera persona i convertint les dues frases en una sola frase 
composta. [1 punt] 
 
Penso, llavors, que la meva mort potser doldrà, però ja no sorprendrà ningú, i m’adono 
que aquesta roda gira des de temps immemorial.  
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O bé: 
 
Penso, llavors, que la meva mort potser doldrà, però ja no sorprendrà ningú i, a més, 
m’adono que aquesta roda gira des de temps immemorial.  
 
2.2. Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, donant 
el vostre punt de vista sobre aquesta frase: «La gent, quan es fa vella, es torna més 
conservadora.» 
Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi) 
de la redacció. [3 punts] 
 
Una resposta possible: 
Pensem que la gent es torna conservadora quan es fa vella, però no sempre és així. 
Com que ja no els importa gaire res, de vegades fan propostes agosarades o diuen el 
que no s’han atrevit a dir abans. Per exemple, la meva àvia deia als meus pares que 
ens estaven educant com si fóssim al segle XIII: que no ens havien de controlar tant. 
Però sé que ella, als seus fills, no els havia deixat gens de llibertat. 
 
 
3. Reflexió lingüística [3 punts] 
 [Cada resposta correcta val 0,5 punts. En les qüestions d’opció múltiple, es 
descomptaran 0,16 punts per cada resposta incorrecta; per les qüestions no 
contestades no hi haurà cap descompte.] 
 
3.1. El gerundi del verb excloure és 

b)  excloent. 
 
3.2. Un substantiu amb el mateix radical que el mot financer és 

b)  finançament. 
 
3.3. La funció sintàctica del relatiu que de la frase Ara no tenim els estris financers 
que poden ajudar a la recuperació econòmica és 

b)  subjecte. 
 
3.4. L’atribut de la forma verbal són en la frase Les relacions econòmiques 
internacionals són a hores d’ara notablement injustes és 

a)  notablement injustes. 
 
3.5. El plural del mot procés és  processos. 
 
3.6. El femení plural de l’adjectiu diferent és diferents. 
 
 
 


