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Prova Assignatura Data Hora inici Hora fi 

Comuna Llengua catalana  11:15h  12:15h  
 

 
Etiqueta identificació de l’estudiant                  Qualificació 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Indicacions 

 
1. (1 punts, -0,2 per error) 
2. (1 punt) 

3. (1 punt) 
4. (1 punt, -0,2 per error) 

5. (1 punt, -0,2 per error) 

6. (1 punt, -0,2 per error) 
7. (1 punt, -0,2 per error) 

8. (1 punt) 
9. (1 punt) 

10.  (1 punt, 0,25 per error) 
 

 
Enunciat 

 
Renovar-se (el carnet) i no morir 

El taxista fa cua a la mútua per renovar-se el permís de conduir, que, en el 
seu cas, caduca cada cinc anys. Ara haurà de fer la prova aquella (en diuen 

“prova d'aptituds psicofísiques”) que consisteix a prémer un botonet quan et 
sembla que el cotxe hauria de sortir del túnel. I també haurà de demostrar 
que s'hi veu bé (haurà de dir quines són les lletres del cartell) i que hi sent 

(li posaran uns auriculars i haurà de dir per quina orella sent el sorollet, si 
per la dreta o per l'esquerra). 

Mentre s'espera criden l'home que s'espera al seu costat: un ancià, que ja hi 
era quan ell ha entrat. L'home s'aixeca amb l'ajuda de les dues dones que 

l'acompanyen (semblen filles seves). L'una inexpressiva l'agafa pel braç 
dret i l'altra l'agafa pel braç esquerre. Tot sol, no ho podria pas fer, ja es veu. 
Les dones també l'ajuden a caminar. Sembla com si no tingués força per res. 

El taxista rumia si el senyor s'ha anat a renovar el permís de conduir, com 
ell. Potser no. Potser s'ha anat a treure el permís d'armes o la llicència per 
tenir gossos dels que es consideren perillosos. Si s'ha anat a renovar el permís 

de conduir, s'imagina que no l'hi donaran. El senyor potser s'hi veu bé i 
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potser no és dur d'orella. I és possible, també, que tingui bons reflexos. 

Però el taxista dubta que l'home tingui prou força per frenar de cop, per 
accelerar amb força, per posar el fre de mà o simplement per fer un cop 

de volant i esquivar un perill (un gos perdut enmig de la carretera, la pilota 
d'un nen impetuós...). 

El taxista fa les proves que toca. Supera sense problemes la de reflexos, la 
de la vista i la de l'oïda. Es vesteix, surt, paga i recull el certificat que diu que 

és apte per conduir. Al seu costat, l'ancià, amb les dues dones que l'ajuden, 
també paga i també recull el certificat que diu que és apte per conduir. El 

taxista el veu marxar, a poc a poc, recolzat en les dones. L'una obre la porta 
(segurament ell no podria). Ara agafarà el cotxe i amb sort no es trobarà cap 
gos enmig de la carretera, ni cap pilota. 

Empar Moliner, adaptació http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-

articles/319133-renovar-se-el-carnet-i-no-morir.html 

1. Digueu a què fan referència, en el text anterior, els pronoms marcats en 
negreta. 

1. li posaran uns auriculars:  

 

2. l’acompanyen: 

 

3. ho podria: 

 

4. l’hi donaran: 

 

5. la de reflexos: 

 

2. En el text, que s'espera al seu costat, és un oració: 

a. subordinada substantiva amb funció de complement directe 

b. coordinada adversativa 

c. subordinada adjectiva o de relatiu 

d. subordinada adverbial de complement circumstancial de manera 

3. En el text anterior, quin tipus d’oració subordinada és: Si s'ha anat a 
renovar el permís de conduir 
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a) Adverbial 

b) Adjectiva o de relatiu 

c) Substantiva en funció d’atribut 

 

4. Escriviu un sinònim dels mots assenyalats en el text que pugui ser utilitzat 

en el mateix context. 

1.consisteix a prémer: _______________ 

2. el taxista rumia: _______________ 

3. no és dur d'orella: _______________ 

4. o simplement: _______________ 

5. esquivar un perill: _______________ 

 

5. Escriviu la forma d’infinitiu i de participi de les formes verbals que teniu a 
continuació. 

Formes verbals Infinitiu Participi 

Ex. Veníem Venir Vingut 

1. consisteix:   

2. era:   

3. tingués:   

4. recull:   

5. podria:   

 

 

 

6.  Escriviu el nom, acompanyat de l’article determinat, derivat de cadascun 
dels mots subratllats i en negreta -extrets del text- que teniu a continuació: 
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Adjectiu Nom 

Exemple: àcida l’acidesa 

1.inexpressiva:  

2. s’imagina:   

3. accelerat:  

4. impetuós:  

5. apte:  

 

7. Seguint el model, ompliu la graella següent amb la forma adequada.  

masculí 
singular: 
blau 

femení 
singular: 
blava 

masculí plural: 
blaus 

femení plural: 
blaves 

gris    

  forçuts  

boig    

silenciós    

 estranya   

8. En la frase: que van junts,  de quina categoria gramatical estem parlant 
en el cas de la partícula que? Raona la resposta. 

a) d’un pronom relatiu 

b) d’una conjunció 

 

 

 

 

 

 

 
9. Quin mot fem servir per referir-nos a la situació en què dos idiomes o 

parlars són usats amb valor social diferent: l’un és usat per a funcions 
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formals, generalment en l’ús escrit, enfront de l’altre, que és usat per a 

funcions informals, bàsicament orals? 
 

a) bilingüisme 

b) diglòssia 

c) registre 

 

10. Ordeneu de l’1 (llengua més parlada) al 5 (llengua menys parlada) la 

relació de llengües que es parlen a Andorra i que teniu a continuació: 

a) el francès 

b) el portuguès 

c) el castellà 

d) el català 

 


