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INSTRUCCIONS DE LA PROVA 

hora per fer la prova. 

ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, 

es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics. 

es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

     

    Signatura de l’alumne

Bona Sort! 
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, no a llapis. 

 

documents escrits. 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

alumne/a:  
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1. Llegiu el text que teniu a continuació i contestau les preguntes que s’hi 
relacionen. (3 punts) 

Reparació i manteniment, la indústria més puntera de Balears 

Si hi ha una indústria puntera i possiblement poc coneguda i reconeguda a 

Balears, aquesta és la del manteniment i la reparació d’embarcacions. Des que 

l’any 2008 s’autoritzà l’ocupació de 50.000 metres quadrats més, fins arribar als 

130.000 actuals, el desenvolupament d’aquest sector ha estat exponencial i ha 

aconseguit que el port de Palma sigui un referent internacional en la matèria. 

Cada any vaixells de fins a 60 metres d’eslora fan una aturada tècnica o 

l’hivernatge al moll de Palma, on l’activitat bull. “És una activitat 

desestacionalitzadora, que ocupa professionals preparats, especialitzats, i que 

ara mateix té un enorme potencial de creixement”, explica el conseller del grup 

IPM José María Campuzano. 

A més dels grans grups, com IPM o Astilleros de Mallorca, infinitat de petites 

empreses, en concret 465 l’any passat, i autònoms fan feina al moll per posar a 

punt tot tipus d’embarcacions. “Si s’habilita més espai, ja que n’hi ha al Moll 

Vell, es podrien muntar equips per aixecar i treballar vaixells de fins a 100 metres 

d’eslora i això suposaria la consagració definitiva de Palma com el referent 

mediterrani en manteniment i en reparacions”, afirma Campuzano. 

La tecnologia i l’experiència que ofereix el port de Palma és de primeríssim nivell. 

La ciutat competeix a primera divisió amb Barcelona i ports mediterranis de 

França i Itàlia. Tallers, locals i oficines registren una demanda creixent, fet que ha 

provocat increments del 121 % en el nombre d’empreses i un notable augment 

del volum d’activitat. 

Els empresaris asseguren que la necessitat a curt termini seria poder duplicar 

l’espai que ocupa ara la seva activitat i això, afirmen, es podria fer sense posar un 

sol sac de ciment a la mar. 
Joan Perelló. Ara Balears. 1 de març de 2015 

 

a) Què significa “activitat desestacionalitzadora”? 
b) Quin significat té l’expressió “sense posar un sol sac de ciment a la 

mar”? 
c) Què significa “fer l’hivernatge”? 
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d) Què opinen els responsables de les empreses? 
e) Justificau amb les vostres paraules el títol de l’article.  

 
2. Escriviu l’infinitiu de les formes verbals següents: (1 punt) 

 

― coneguda: 

― sigui: 

― fan : 

― bull: 

― ocupa: 

― suposaria: 

― competeix: 

― registra: 

― ofereix: 

― podria: 
 

3. Escriviu els sinònims, en relació amb el text, de les paraules que teniu a 
continuació (en negreta al text): (1 punt) 

― afirmar: 

― infinitat: 

― embarcació: 

― arribar: 

― port: 

― explicar: 

― espai: 

― increment: 

― posar: 

― competir: 

 

 

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

 a) Els vaixells fan una aturada al moll de Palma. 

 

 b) Les empreses fan feina al moll. 

 

 c) La ciutat competeix a primera divisió amb Barcelona. 
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 d) Seria necessari duplicar l’espai que ocupa.  

 

 e) Sense posar un sol sac de ciment a la mar. 

 

5. Ompliu la graella amb les paraules que hi manquen: (1 punt) 

Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural 

tècnic    

 autònoma   

  enormes  

   primeres 

 puntera   

 

 

6. Redactau un text de 150 paraules, aproximadament, estructurat en paràgrafs, 
a partir d’una de les dues opcions que us presentam: (3 punts) 

a) Creis que és important una bona formació per aconseguir una bona feina? 

b) Quins sectors econòmics tenen més possibilitats de creixement a les Illes 
Balears? 

 

 

 


