CATALÀ

PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
Convocatòria de setembre 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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Milers de visitants omplen el Mobile World Congress el seu primer dia
El Mobile World Congress (MWC), l’esdeveniment més important de la telefonia
mòbil al món, obre avui la porta al macrospai de Fira Barcelona a la Gran Via de
l’Hospitalet. L’entitat organitzadora, GSMA, espera superar en aquest desè any a
Barcelona les xifres d’assistents, d’expositors i d’impacte econòmic de l’any
passat. Hi ajuda la creixent implicació del sector, que cada any fa més costat a la
cita barcelonina com a aparador de nous productes insígnia, i també la capacitat
del MWC d’atreure ponents de primer nivell, com ara el fundador de Facebook,
Mark Zuckerberg, que ha decidit de tornar-hi.
Les grans xifres són la prova més clara de la magnitud del MWC. Segons GSMA,
enguany hi passaran noranta mil assistents, cinc mil més que no l’any passat, i el
nombre d’estands superarà els dos mil, amb un impacte econòmic previst per a
restauradors, hotelers i botiguers de la ciutat de 436 milions d’euros (un 10 %
més que no el 2014). Com l’any passat, al desè MWC es poden arribar a crear
dotze mil llocs de feina temporals, segons càlculs de l’organització.
Però no tot són floretes, i GSMA continua insistint que hi ha aspectes
millorables, com el transport. Enguany ha insistit que s’acabi la línia 9 del metro
de connexió de la ciutat amb l’aeroport del Prat. De fet, és requisit indispensable
perquè Barcelona pugui continuar acollint el MWC més enllà del 2018, data límit
del contracte actual. L’any passat també hi va haver força queixes per les cues de
taxis a les portes de la fira a les hores punta.
Vilaweb. 2 de març de 2015
1. Feis un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5 expressió)
2. Contestau les preguntes següents, que fan referència al text anterior:
2.1. Explicau per què s’accentuen aquestes paraules: (1 punt)
― més.
― mòbil.
― desè.
― insígnia.
― càlculs.
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2.2. Escriviu la forma femenina dels mots següents: (1 punt)
― important.
― desè.
― econòmic.
― millorable.
― botiguer.

2.3. Cercau al text cinc infinitius i escriviu-los. (1 punt)

2.4. Canviau les paraules següents del text per una altra de sinònima: (1 punt)
― esdeveniment.
― assistent.
― fundador.
― indispensable.
― queixa.

3. Redacció (100 paraules aproximadament). Triau una d’aquestes dues opcions:
a) Com afecta l’ús del telèfon en les relacions personals?
b) Exposau la vostra opinió sobre la prohibició de dur mòbils en algunes
escoles.
(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)
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