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PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR 
Convocatòria de maig de 2015 

 

INSTRUCCIONS DE LA PROVA 

� Disposau d’1 hora per fer la prova. 

� L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis. 

� No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics. 

� No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits. 

 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

Nom: 
____________________________________________________________________ 

Llinatges: 
_________________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 

Qualificació:         Signatura de l’alumne/a:  
 

 

 
 

Bona Sort! 
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1. Llegiu el text que teniu a continuació i contestau les preguntes que s’hi 
relacionen. (3 punts) 
 

Els medicaments amb opiacis generen addicció  

La vida dels heroïnòmans ja no és com fa vint anys, i si és així és principalment 

perquè existeix l’heroïna light: els opioides subjectes a prescripció mèdica. Avui 

dia aquests fàrmacs estan més a l’abast que mai. A més, donen pas a una gana 

que, un cop s’ha format, mai no acaba d’esvair-se. 

Durant els últims deu anys les xifres relatives a l’abús d’opioides subjectes a 

prescripció han augmentat progressivament als Estats Units, i el nombre de 

persones que declaren haver consumit heroïna els últims dotze mesos gairebé 

s’ha duplicat des del 2007 i ja se situa en 620.000, segons estadístiques de 

l’administració nord-americana. Els investigadors sostenen que això no és fruit de 

la casualitat: actualment hi ha més persones que mai que entren en contacte 

amb els opiacis de joves. Sovint amb el consum de medicaments per a usos 

recreatius. 

A més, els addictes que estan deixant de consumir heroïna viuen en un món on hi 

ha moltes més temptacions que una generació enrere. “Hi ha moltíssims llocs on 

es poden aconseguir pastilles”, afirma Tracy Rieckmann, investigadora de les 

addiccions de la Universitat de la Salut i la Ciència d’Oregon. “No requereixen 

cap parafernàlia, no fan olor. Són la droga perfecta per a moltes persones”. 

Hi ha milions de persones que consumeixen aquests medicaments de manera 

segura, i generalment els metges els prescriuen amb molta cura. Però a certs 

pacients els analgèsics opioides els poden aportar un primer tast, o bé un 

recordatori, del que se sent en “col·locar-se” amb opiacis. Els metges adverteixen 

que les píndoles activen l’ànsia de consumir heroïna en els addictes que ho estan 

deixant, en la mateixa mesura que calmen la síndrome d’abstinència als 

consumidors. 

El doctor Jason Jerry, especialista en addiccions del Centre de Recuperació de 

l’Alcoholisme i la Drogaddicció de la Fundació Clínica de Cleveland, estima que 

si fa o no fa la meitat dels heroïnòmans que passen pel centre van començar 

consumint opioides dispensats amb recepta. “Sovint la prescripció és legítima, 

però abans d’adonar-se’n ja busquen pastilles il·lícitament”. 
 

 Benedict Carey, The New York Times, Ara Balears, 16 de febrer de 2014 
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a) Analitzau què significa l’expressió “no és fruit de la casualitat”. 

b) Explicau amb les vostres paraules què vol dir “A més, donen pas a una 

gana que, un cop s’ha format mai no acaba d’esvair-se”. 

c) Quina és la funció de les cometes? 

d) Es pot viure actualment d’esquena a les drogues? 

e) Dins el text, a què es refereix la paraula parafernàlia? 

f) Justificau amb les vostres paraules el títol de l’article. 

 
 

2. a. Digau per què porten accent o dièresi aquestes paraules: (0,5 punts) 
 

― heroïna: 
 

― prescripció: 
 

― mèdica: 
 

― parafernàlia: 
 

― analgèsic: 
 

       b. Cercau en el text tres paraules que portin accent diacrític. (0,5 punts) 

 

3. Substituïu els complements subratllats per un pronom feble. (1 punt) 
 

a) Els medicaments amb opiacis generen addicció. 
 
 

b) No requereixen cap parafernàlia. 
 
 

c) Són la droga perfecta per a moltes persones. 
 
 

d) Els metges adverteixen que les píndoles activen l’ànsia de consumir 
heroïna. 

 
 

e) Les píndoles calmen la síndrome d’abstinència als consumidors. 
 
 

f) Les píndoles calmen la síndrome d’abstinència als consumidors. 
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4.  a. Escriviu els sinònims, en relació amb el text, de les paraules que teniu a 
continuació: (0,5 punts) 
 

― fàrmacs: 
 

― gana: 
 

― recreatiu: 
 

― lloc: 
 

― cura: 

  

 b. Explicau per què la paraula nord-americana se separa amb un guionet.              
(0,5 punts) 

 

5. a. Feis el gerundi de les formes verbals següents: (0,5 punts) 
 

― augmentat: 
 

― declaren: 
 

― consumit: 
 

― transmetre: 
 

― fan: 

 

 b. Reescriviu les oracions següents fent servir una perífrasi verbal que tingui el 
valor que s’indica en cada cas: (0,5 punts) 

― Són les dotze menys quart. (Probabilitat) 
 
 

― En Joan estudia anglès. (Obligació) 
 
 

― Plou molt fort. (Imminència) 
 
 

― El nin plora desconsolat. (Inici) 
 
 

― Els motoristes duen sempre el casc. (Obligació) 
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6. Redactau un text d’ aproximadament 150 paraules, estructurat en paràgrafs, 
a partir d’una de les dues opcions que et presentam: (3 punts) 
 

a) Creis que, a part de les drogues, existeixen altres addiccions tant o més 
perilloses que aquestes? 
 

b) Exposau la vostra opinió sobre les drogues. Ús i abús. 
  


