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PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ 

Convocatòria de maig de 2016 

 

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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Més al·lotes menors que al·lots denunciades per violència familiar 

A vegades es tracta de comportaments anòmals, destructius, no coherents amb 
allò normal. En altres ocasions, la situació s’agreuja i del mal gest, la portada o el 
crit es pot passar a una empenta, a vexar o agredir el pare, la mare, el padrí o la 
padrina... Qui protagonitza aquests fets són al·lots i al·lotes menors d’edat que 
són denunciats per la policia, els seus familiars o els centres de salut que han atès 
la víctima d’una agressió. 

La Fiscalia de Menors de les Illes Balears va incoar l’any passat 228 diligències 

contra menors per causes de violència domèstica contra algun membre de la seva 

família. És una xifra similar a la del 2013, una mica més baixa ja que se’n 

registraren 258. En total, són gairebé 500 en dos anys. 

És bastant més elevat el nombre de diligències obertes a menors per violència 

domèstica que per violència de gènere —contra la dona—, però crida l’atenció 

com s’ha incrementat aquest darrer tipus de violència entre els menors. Per 

exemple, de 2012 a 2013, els casos de violència de gènere protagonitzats per 

menors s’han triplicat, ja que han passat de 12 al 2012 a 64 al 2013, i al 2014 la 

xifra és semblant a la de l’any anterior, entre 60 i 70 casos. 

A més —i ho destaca la Fiscalia de Balears en la darrera memòria—, entre adults, 

es diu expressament que la dada més destacable és el nombre de denúncies 

presentat per dones joves, juntament amb l’increment de la utilització de les 

xarxes socials com a mitjà per a la realització d’aquests delictes. Hi ha violència 

infligida per la parella tant en al·lotes menors d’edat com en molt joves. També 

ressalta la quantitat de diligències obertes contra menors per abusos i agressions 

sexuals, que sumen 88 casos. 

A. Artigues. Ara Balears, 28/02/2015 

 

1. Feis un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5 expressió) 

 

2. Explicau per què s’accentuen aquestes paraules: (1 punt) 

a) més: 
 

b) allò: 
 

c) padrí: 
 

d) són: 
 

e) víctima: 
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3. Escriviu la forma singular dels mots següents: (1 punt) 

a) ocasions: 
 

b) al·lotes: 
 

c) diligències: 
 

d) denúncies: 
 

e) xarxes:  
 
 
4. Cercau al text cinc adjectius i escriviu-los. (1 punt) 
 
 
5. Canviau les paraules següents del text per una altra de sinònima: (1 punt) 

 
a) comportament: 

 
b) al·lot: 

 

c) xifra: 
 

d) incrementar: 
 

e) semblant: 
  
 
6. Redactau un text d’aproximadament 100 paraules a partir d’una de les dues 
opcions que us presentam: 
 

a) Creieu que hi ha més violència domèstica i de gènere? 
 

b) Exposau la vostra opinió sobre el maltractament a familiars. 
 

(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència) 

 

 

 

  


