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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Convocatòria maig de 2010
Part comuna: Llengua catalana
La degradació del medi comporta freqüentment problemes per a la salut de les
persones i el bestiar. Aquest és el cas de la zona de Yejoka, a Etiòpia, on Intermón
Oxfam treballa amb l’organització local ACS per facilitar l’accés a l’aigua potable. És
un projecte tècnicament molt senzill, però de gran impacte.
En primer lloc, s’ha dissenyat un sistema per recollir les aigües de fonts naturals.
Després s’ha canalitzat l’aigua i, aprofitant el desnivell, s’ha fet arribar a vuit
poblacions. En cada una d’elles hi ha una font, i una persona que se’n
responsabilitza la manté en bones condicions. La millora en la salut dels habitants
de la zona és el primer efecte que el projecte ha produït, fins al punt que els metges
han detectat un fort descens d’algunes malalties. A més a més, la resposta de la
comunitat ha estat extraordinària. L’arribada de l’aigua potable als seus poblats no
seria possible sense la implicació dels habitants de cada poble.
Intermón Oxfam, La Terra és la vida

1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5
expressió)
2.- Contesta les preguntes referents al text anterior:
2.1. Segons la intenció de l’autor, de quina classe de text es tracta: informatiu,
persuasiu, prescriptiu o literari? Raona la teva resposta. (1 punt)
2.2. Cerca en el text un antònim per a cada un dels mots següents: complicat, malaltia,
augment, solucions, desaprofitament. (1 punt)
2.3. Escriu el participi i el gerundi de cada un d’aquests verbs: facilitar, produir,
dissenyar, mantenir (1 punt)
2.4. Quina funció té la dièresi en mots com freqüència o aigües? Per què aigua no en
duu? (1 punt)
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3.- Redacció (120 paraules aprox.).
D’aquestes dues possibilitats, tria’n una:
a) Expressa la teva opinió sobre la quantitat de temps que els adolescents
passen davant l’ordinador i la qualitat de les relacions que estableixen
mitjançant Internet.
b) Decideixes comprar-te una casa. Com seria la teva casa ideal?
(3 punts: 1 correcció; 1 adequació i cohesió i 1 coherència)
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