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Matèria_Llengua Catalana_NOA
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.
 Les errades ortogràfiques penalitzen fins a 2 punts.

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 i contestau a les preguntes de més avall:
El virot petit (Puffinus mauretanicus) és una espècie marina endèmica
de les Balears que nidifica en illots o coves de penya-segats, en
colònies que van des d’uns pocs exemplars fins a un centenar de
parelles. L’ocupació d’aquestes colònies és hivernal, la posta —d’un sol
ou— es fa el mes de març i el poll comença a volar el juny. Migra a
l’Atlàntic després de la cria i en concentracions postnupcials a les
costes portugueses, cantàbriques i atlàntiques franceses. Després
torna a la Mediterrània, a la tardor. S’alimenta principalment de peixos,
sovint en relació amb l’activitat pesquera. En aquest sentit, s’ha calculat
que un 40 % de la seva dieta en època de reproducció prové de
descarts de pesca.
La longevitat del virot petit pot superar els 20 anys però, atesa la
dinàmica reproductora, la seva demografia està molt condicionada per
la mortalitat adulta. Les informacions disponibles indiquen que la
supervivència és menor de la normal en el seu gènere, la qual cosa s’ha
atribuït, sobretot, a captures accidentals de pesca. Hi ha indicis recents
que la ingestió de plàstics pot ser un factor de mortalitat rellevant. A
més, és molt sensible als predadors, en particular a la presència de
moixos a les colònies de Formentera i de la Mola de Menorca. La seva
reproducció també s’ha vist reduïda a les colònies on són presents els
rosegadors, en especial la rata negra.
Dades en poder de la Conselleria de Medi Ambient apunten a una
estimació actual d’efectius reproductors a les Balears de 3.200 parelles.
Enric Culat. Ara Balears. 19/01/2018. [fragment]
a) Digau si les afirmacions següents són certes o falses: (1 punt)
a. Els virots només coven un ou cada vegada.
b. El virot s’alimenta únicament dels peixos que pesca.
c. Els virots viuen més de 20 anys.
d. La ingesta de plàstics és l’únic factor que determina la mortalitat del
virot.
b) De quin tipus de text es tracta? (0,5 punts)
a. Instructiu
b. Argumentatiu
c. Expositiu
d. Narratiu
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c) Què significa que és «una espècie marina endèmica»? (0,5 punts)

d) Resumiu el text (unes 4-5 línies). (1 punt)

2. Escriviu un sinònim, en relació amb el text, per a cadascuna d’aquestes
paraules: (1 punt)
a) després
b) indiquen
c) rellevant
d) reduïda
e) apunten

3. Completau el quadre amb les formes no personals dels verbs següents,
que apareixen al text. (1 punt)
Infinitiu

Gerundi

Participi

migra
prové
és
està

4. Substituïu els complements subratllats per un pronom feble: (1 punt)
a) El virot petit és una espècie marina endèmica.
b) Nidifica en illots.
c) S’alimenta de peixos.
d) Les informacions disponibles indiquen que la supervivència és
menor de la normal.
e) La longevitat del virot petit pot superar els 20 anys.
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5. Ompliu la graella amb les paraules que falten. (1 punt)
Masculí singular

Femení singular

Masculí plural

Femení plural

endèmica
portugueses
moixos
petit
6. Redactau un text de 150 paraules, aproximadament, estructurat en
paràgrafs, a partir d’una de les dues opcions que us presentam: (3 punts;
1 adequació, 1 coherència i cohesió, 1 correcció)
a) Creis que és important preservar la biodiversitat?
b) Explicau què creis que podem fer per conservar la biodiversitat de les
Balears.
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