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PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ 

Convocatòria de 2022 

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 descompten fins a 2 punts. 

 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

Nom: ____________________________________________________________________ 

Llinatges: ____________________________________________________________________ 

DNI/NIE:  

         

 
Qualificació:                     Signatura de l’alumne/a:  
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INSTRUCCIONS 
Pel que fa a la correcció ortogràfica, s’aplica el criteri de descompte ortogràfic 
següent:  
 
 Penalitza fins a 2 punts. 5 faltes de gràcia. Faltes repetides: només compten 

una vegada. Més d’una errada en una paraula: només compta una falta.  
 Barem: 0-5 errades, 0 punts; 6-10 errades, -0,25 punts; 11-15 errades, -0,5 

punts; 16-20 errades, -1 punt; 21-25 errades, -1,5 punts; 26 errades o més, -2 
punts. 

 
EXERCICI 1. Llegeix el text i després respon les preguntes. Encercla la 
resposta correcta. (4 punts: 0,4 punts per cada resposta correcta) 
 

Escalfament global 

L'escalfament global és el procés d'augment gradual de la temperatura del 
planeta Terra per, entre altres causes, la intensificació de l'efecte 
d'hivernacle. 

El Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) conclou que gran 
part de l'augment des de mitjans del segle XX és degut a l'augment de 
concentracions de gas hivernacle a l'atmosfera.  

Probablement fenòmens naturals com la variació solar i els volcans van 
provocar una mica d'escalfament global des de l'època preindustrial fins al 
1950 i un lleuger refredament des del 1950 cap endavant. Aquestes 
conclusions bàsiques han estat aprovades per, com a mínim, trenta 
societats i acadèmies científiques, incloent-hi totes les acadèmies nacionals 
de ciència dels països més industrialitzats. 

Mentre que alguns científics individuals han mostrat desacord amb 
aquesta hipòtesi, la gran majoria de científics que treballen en el canvi 
climàtic estan d'acord amb les conclusions principals de l'IPCC. 

Projeccions de models climàtics indiquen que les temperatures de la 
superfície s'incrementaran d'1,1 a 6,6 °C durant el segle XXI. L'incert en 
aquesta estimació és l'augment o no d'emissions de gas hivernacle i l'ús de 
models amb una sensibilitat climàtica diferent. Una altra cosa incerta és 
com l'escalfament i altres canvis relacionats variaran en cada regió. La 
majoria dels estudis se centren en el períodes després del 2100, i es creu 
que l'escalfament continuarà uns mil anys si els nivells de gas hivernacle 
s'estabilitzen. Això és degut a la gran capacitat de calor dels oceans. 
L'augment de la temperatura global provocarà l'elevació del nivell dels mars 
i oceans i canviarà el nombre de precipitacions, incloent-hi una expansió de 
les regions subtropicals desèrtiques. 

Altres efectes inclouen l'augment en la intensitat del clima extrem, canvis en 
les collites, modificacions de les rutes comercials, el retrocés de glaceres i 
l’extinció d'espècies. Segons Nicolas Stern, execonomista del Banc Mundial, 
el cost del canvi climàtic podria suposar entre el 5 % i el 20 % del PIB el 
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2050. La majoria dels governs han signat i ratificat el Protocol de Kyoto per 
reduir les emissions de gas hivernacle.   

(Viquipèdia. Text adaptat) 

 
1.1. Aquest text és... 

 
a) argumentatiu. 
b) expositiu. 
c) narratiu. 
d) poètic. 

 
1.2. Què significa l'expressió efecte hivernacle subratllada en el text? 

 
a) Procés pel qual l'atmosfera del planeta s'escalfa però no deixa sortir el 

calor sobrant acumulat. 
b) Procés pel qual l'atmosfera del planeta es refreda mentre  que la terra 

s'escalfa. 
c) Procés pel qual hi ha una hivernació de les espècies a causa de 

l'escalfament. 
d) Procés pel qual l'escalfament arriba al seu límit. 

 
1.3. La paraula IPCC, subratllada en el text, és... 

 
a) un acrònim. 
b) una sigla. 
c) una abreviatura. 
d) un truncament. 

 
1.4. Indica quina de les oracions següents té les comes ben posades: 

   
a) L'escalfament global, que és el procés d'augment gradual de la 

temperatura del planeta, ha estat ratificat per la majoria de científics 
dels països industrialitzats. 

b) L'escalfament global que és el procés d'augment gradual de la 
temperatura del planeta, ha estat ratificat per la majoria de científics, 
dels països industrialitzats.  

c) L'escalfament global, que és el procés d'augment gradual de la 
temperatura del planeta, ha estat ratificat, per la majoria de científics 
dels països industrialitzats.  

d) L'escalfament global que, és el procés d'augment gradual de la 
temperatura del planeta, ha estat ratificat, per la majoria de científics 
dels països industrialitzats. 
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1.5. L'expressió PIB, subratllada en el text, significa... 
 
a) preu internacional brut. 
b) producció industrial en brut. 
c) producte interior brut. 
d) producte imperial bielorús. 

 
1.6. Quina és la categoria gramatical de la paraula probablement       

subratllada en el text? 
 
a) Conjunció 
b) Preposició 
c) Adverbi 
d) Pronom 

 
1.7. Durant el segle XXI... 
 

a) les temperatures de la superfície de la terra augmentaran d'1,1 a 
6,6 °C. 

b) les temperatures de la superfície de la mar oscil·laran entre 1,1 i 6,6 °C. 
c) les temperatures de la superfície de la terra disminuiran d'1,1 a 6,6 °C. 
d) les temperatures de la superfície de la terra no arribaran ni a 6,6 °C. 

 
1.8. La paraula atmosfera, subratllada en el text, no duu accent perquè... 
 

a) és una paraula aguda acabada en vocal. 
b) és una paraula plana acabada en vocal. 
c) és una paraula plana acabada en el sufix -era. 
d) és una paraula aguda acabada en el sufix -era. 

 
1.9. El connector mentre que, subratllat en el text, serveix per... 
 

a) unir oracions. 
b) indicar contraposició entre dues accions. 
c) indicar que les accions es fan al mateix temps. 
d) separar oracions.   

 
1.10. El prefix ex- de la paraula execonomista, subratllada en el text,  

significa... 
 

a) que ha deixat d’ésser economista. 
b) que ha quedat a la part exterior de l'economia. 
c) que ha quedat antiquat per a l'economia. 
d) que ha deixat de formar part de l'economia.    
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EXERCICI 2. Llegeix el text i després respon les preguntes. (3 punts) 
 

10 coses que pots fer tu contra el canvi climàtic 

 

«Cada cop hi ha més evidències que el canvi climàtic és un problema arreu 
del món, també a casa nostra», assegura el secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, i creu que «a grans trets, s’ha aconseguit fer avanços en la 
conscienciació ciutadana i en l’assumpció de la idea que cal adaptar-se». «Hi 
ha assignatures pendents», reconeix, i accepta que «els poders públics han 
de servir per encoratjar la població a canviar determinats estils de vida».  

Pensar en global, actuar en local. La frase, impossible d’atribuir a algú en 
concret, ha estat utilitzada extensament en diversos àmbits i durant molts 
anys, però guanya especial rellevància a l’hora de parlar de canvi climàtic. 
Contra els discursos que neguen aquesta realitat, o bé que la minimitzen 
perquè creuen que la ciència farà possible que la humanitat s’hi adapti 
sense cap terrabastall, hi ha mesures concretes, del dia a dia, que tothom 
pot posar en pràctica per reduir la seva empremta ecològica. Aquestes en 
són 10:  

1. Rebutja bosses de plàstic a l’hora d’anar a comprar. 

2. Utilitza els contenidors urbans per reciclar paper, vidre i plàstic. 

3. Reutilitza, repara i adapta objectes abans que llençar-los. 

4. Separa la matèria orgànica o, si és possible, fes compost. 

5. Ajusta la temperatura de la calefacció i de l’aire condicionat. 

6. Desconnecta del tot els aparells electrònics quan no s’utilitzen. 

7. Redueix el consum d’aigua: un terç del consum se’n va pel vàter. 

8. Apaga els llums quan no calen i renova les bombetes. 

9. Consumeix més productes de temporada i de quilòmetre zero. 

10. Imprimeix només el que és imprescindible i per les dues cares del 
paper. 

 
Mario Martín Matas  

www.ara.cat (adaptació) 

 
2.1. Per què diu l’autor que la frase «pensar global, actuar local» és 

impossible d’atribuir a algú en concret? (0,5 punts) 
 
 
 
 
 
 

http://www.ara.cat/


Prova d’accés a grau mitjà — Llengua catalana Pàgina 6 de 8 

2.2. Què creus que significa el concepte empremta ecològica? (0,5 punts) 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Segons l’autor, per què hi ha discursos que minimitzen el canvi 

climàtic? (0,5 punts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Quin significat té l’expressió «encoratjar la població a canviar 

determinats estils de vida»? (0,5 punts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Escriu un antònim per a cada una d’aquestes paraules, que apareixen 

en negreta en el text: (1 punt) 
 
a) separa ________________________________ 

b) desconnecta ________________________________ 

c) redueix ____________________________________ 

d) rebutja ________________________________ 

e) imprescindible ________________________________ 
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EXERCICI 3. Estau compromesos amb el medi ambient? Redactau un 
article d’opinió d’unes 125 paraules sobre les accions que es duen a terme 
per frenar el canvi climàtic. Heu d’emprar arguments i us heu d’ajustar a 
l’estructura especificada a continuació. El text s’haurà d’estructurar dins 
les parts indicades i haurà de tenir un registre adequat, ser coherent i 
tenir cohesió i correcció.  (3 punts: 1 coherència, 1 correcció, 1 adequació i 
cohesió) 
 

(En aquesta columna  
no heu d’escriure res.)                                                    

Títol  

Introducció  
 
 
 
 
 
 

Tesi  
 
 
 
 
 

Argumentació  
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Conclusió  
 
 
 
 
 
 

 
 


