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Prova d’accés a CFGM. Convocatòria d’incidències. 2001.
Prova única globalitzada.
Aquesta prova consta de dos tipus d’exercicis:
- Un qüestionari tipus test de 50 preguntes repartides entre les parts A (30
preguntes), B (3 preguntes) i C (17 preguntes). Cada una d’aquestes preguntes es
valora en 0,12 punt, i cada error penalitza 0,04 punt. La puntuació màxima
d’aquest qüestionari és de 6 punts.
- Tres redaccions, una per cada una de les tres llengües: català a la part A, llengua
estrangera (anglès o francès) a la part B, i llengua castellana a la part C. La
valoració és de 1,6 punts per la primera, 0,8 punts per la segona i 1,6 punts per la
tercera. La puntuació màxima del conjunt de les redaccions és de 4 punts.

PART A
LLENGUA CATALANA
- EXERCICI 1 DE LLENGUA CATALANA. Llegiu el text següent i responeu les
qüestions proposades:
TEXT DE LLENGUA CATALANA
Monstre que aparegué a Pere Serra i Postius el dia 28 de febrer de 1732. [...]
Com ningú no ignora, el nostre culte escriptor era mercer d'ofici amb botiga al carrer de
l'Argenteria, on despatxava tota mena de frivolitats de fantasia. [...] A l’entresol del mateix
immoble, amb gust i sense superficials refinaments, hi tenia l'habitatge i la gran biblioteca, als
quals es pujava per una escala de cargol que, travessant la botiga, arrencava d'una tenebrosa
cava en el subsòl, que li servia de magatzem.
Aquell dia, quan arribà a Barcelona, era ja hora foscant, així que decidí anar a passar el rosari
a la capella de Sant Sever i, acabada la funció, dirigir-se cap a casa a sopar amb el desig de
donar, abans, un tomb per la botiga i veure si tot estava en ordre. Res d'anormal no observà.
Quan s'entretenia, però, apilant uns mocadors de fil, primoterament brodats, sentí un sorollet a
la cava. Tement que no fossin rates, baixà els graons il·luminant-se amb una candela, i les
sangs se li glaçaren a les venes en contemplar l'horrible visió que li sorgia al davant. Féu un
xiscle estrident i, mentre se li eriçaven els cabells, llençà la candela, fugí escales amunt, es
parapetà a l’entresol i posà darrere la porta una calaixera i diverses cadires que trobà a l'abast
de la mà. Tot, però, fou inútil, ja que la porta i els embalums cediren i deixaren entrar el
Bernabó, monstre d'aparença humana, cobert de pelatge negre, sense boca i amb tres ulls que
fulgien amb una esglaiadora llum rogenca. No podent-ho resistir, el dissortat Serra i Postius
caigué en basca. L'endemà, però (i per més escorcolls que féu), no trobà rastre del monstre.
A partir d'aquest moment començà el calvari del nostre erudit, car el Bernabó se li apareixia
indefectiblement a la mateixa hora i desapareixia a la matinada. No feia res ni demanava res,
només requeria la seva presència.
Text: fragment d' “El Bernabó” de Joan Perucho.
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1.
a)
b)
c)
d)

Quin ofici tenia l'escriptor Pere Serra i Postius?
Manyà.
Comptable.
Mercer.
Fuster.

2. A on tenia la seva gran biblioteca l'escriptor?
a) A una tenebrosa cava en el subsòl de la botiga.
b) A l’entresol del mateix immoble que la botiga.
c) A l'edifici de la capella de Sant Sever.
d) A l'interior de la botiga situada al carrer de l'Argenteria.
3. Com es va intentar protegir en Pere Serra d'en Bernabó, el primer dia que el va veure?
a) Posant-se a cridar per demanar auxili als veïns.
b) Posant-se a resar un parenostre per tal que Déu l'ajudés.
c) Agafant un bastó que guardava a la botiga per evitar robatoris.
d) Posant darrere la porta una calaixera i cadires.
4.
a)
b)
c)
d)

Quina de les paraules següents és l'antònim de fosc?
Lluminós.
Tèrbol.
Ambigu.
Obscur.

5.
a)
b)
c)
d)

Quin és el complement directe en l'oració El meu germà cantarà una òpera al Liceu?
El meu germà.
cantarà.
una òpera.
al Liceu.

6.
a)
b)
c)
d)

Quina de les paraules següents és plana?
Xassís.
Atmosfera.
Oboè.
Casualment.

7.
a)
b)
c)
d)

Quina de les paraules següents conté un diftong?
Veure.
Avió.
Iot.
Feien.
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-

EXERCICI 2 DE LLENGUA CATALANA. (1,6 punts)
Feu una redacció de 150 paraules, aproximadament, en la que haureu d’explicar una
pel·lícula o una obra de teatre que heu vist recentment.
(Cal que tingueu present que hom en valorarà la coherència narrativa, la riquesa del
llenguatge, la sintaxi, la distribució de pauses i de puntuació, així com la seva correcció
ortogràfica).

QÜESTIONARI DE TECNOLOGIA (0,12 punts per resposta correcta, 0,04 punts a
descomptar per cada error o ambigüitat):
8. Quin és l'instrument que utilitzen les empreses per registrar la seva situació econòmica?
a) La tresoreria.
b) L'auditoria.
c) El flux de Caixa.
d) La comptabilitat.
9. ¿Quin nom rep cada una de les parts iguals en les que es divideix el capital d'una empresa
societat anònima?
a) Obligació.
b) Acció.
c) Cupó.
d) Aportació.
10.¿Quin sistema per modular el senyal d'àudio que rep un aparell de ràdio permet la
recepció estereofònica?
a) FM (Freqüència Modulada).
b) OC (Ona Curta).
c) OL (Ona Llarga).
d) OM (Ona Mitjana).
11. Quin producte de la crema d'un combustible fòssil provoca l'efecte hivernacle?
a) NO2 (Diòxid de Nitrogen).
b) SO2 (Diòxid de Sofre).
c) NH3 (Amoníac).
d) CO2 (Diòxid de Carboni).
12. El motor d’una grua ha consumit 50.000J d'energia. ¿Quin és el treball útil realitzat si les
seves característiques ens indiquen un rendiment del 90%?
a) 555,55 J
b) 55.555 J
c) 450 J.
d) 45.000J.
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13. ¿Quin nom rep dins del procés comunicatiu l'element que conté el conjunt de símbols,
signes, normes, etc, que representen la informació?
a) Canal.
b) Emissor.
c) Codi.
d) Receptor.
14. Quin valor correspon al 35% de 24.000 pta?
a) 68.571 pta.
b) 8.400 pta.
c) 0,1458 pta.
d) 1458 pta.

QÜESTIONARI DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA (0,12 punts per resposta
correcta, 0,04 punts a descomptar per cada error o ambigüitat):
15. Quin nom reben les reaccions químiques en les quals s'obté una substància a partir d'unes
altres?
a) Electròlisi.
b) Síntesi.
c) Catalització.
a) Addició.
16. Quins elements químics contenen els hidrocarburs?
a) Carboni i Hidrogen.
b) Carboni i Oxigen.
c) Nitrogen i Oxigen.
d) Nitrogen i Hidrogen.
17. Quin és el mineral més dur i resistent a ser ratllat?
a) Quars.
b) Diamant.
c) Corindó.
d) Topazi.
18. ¿Quin gas, present a la nostra atmosfera, es comporta com un filtre que ens protegeix de
l'excés de radiacions ultraviolades del sol?
a) Oxigen.
b) Ozó.
c) Nitrogen.
d) Clorofluorocarburs.
19. Quina d'aquestes energies és no renovable?
a) Eòlica.
b) Solar.
c) Geotèrmica.
d) Gas natural.
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20. Per una bombeta de cotxe que té una resistència de 2Ω (ohms) hi circula un corrent de 5 A
(amperes). Quina diferència de potencial hi ha entre els seus borns?
a)
7 V.
b) 2,5 V.
c) 10 V.
d) 0,4 V.
21. Quina ha estat la velocitat mitjana d'un ciclista que ha recorregut 150 km en 3h 45' ?
a) 43,48 km/h.
b) 40 km/h.
c) 2,3 km/h.
d) 0,025 km/h.
PROVA DE CIÈNCIES SOCIALS (0,12 punts per resposta correcta, 0,04 punts a
descomptar per cada error o ambigüitat):
22. ¿Quin dirigent del segle XX d'un país europeu va idear l'anomenada solució final per a
l'extermini dels jueus, que va comportar l'assassinat de sis milions de persones d'aquest
col·lectiu?
a) Benito Mussolini.
b) Miguel Primo de Rivera.
c) Adolf Hitler.
d) Josif Stalin.
23. ¿Com es va anomenar l'època d'enfrontament, sense confrontació bèl·lica directa, entre les
dues grans superpotències, els Estats Units i l'URSS, que va seguir la Segona Guerra
Mundial?
a) La Guerra Freda.
a) La Pau armada.
b) L'enfrontament dels blocs.
c) La crisi de les utopies.
24. Quin riu català va ser el més aprofitat al segle XIX per instal·lar-hi fàbriques tèxtils?
a) Tordera.
b) Segre.
c) Cardener.
d) Llobregat.
25. ¿Quin nom tenien els dos partits polítics que s'alternaven en el govern de l'Estat espanyol
durant l'època històrica de la Restauració?
a) Conservador i Liberal.
b) Popular i PSOE.
c) CEDA i Republicano Centralista.
d) Progresista i Unionista.
26. Entre quins anys va tenir lloc l'anomenada "Guerra Civil" a l'Estat espanyol?
a) 1808 - 1814.
b) 1936 - 1939.
c) 1833 - 1840.
d) 1923 - 1930.
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27. Per mitjà de quins instruments controlaven els governs de la monarquia de la Restauració
les eleccions a partir de l'any 1890?
a) El sufragi censatari, amb un cens restringit.
b) El vot de les dones i dels religiosos.
c) El caciquisme i la tupinada.
d) La presència de la guàrdia civil al costat de les urnes.
28. Quina era l'activitat industrial més important a Catalunya durant el segle XIX?
a) Indústria Siderúrgica.
b) Indústria Química.
c) Indústria Tèxtil.
d) Indústria Metal·lúrgica.
QÜESTIONARI D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA (0,12 punts per resposta
correcta, 0,04 punts a descomptar per cada error o ambigüitat):
29. Què és el contorn d'una figura?
a) El conjunt d'elements que acompanyen la figura en un quadre.
b) El fons sobre el que es destaca la figura.
c) La vora visual que separa la figura del fons.
d) La superfície ocupada per una figura.
30. Quin tipus de políedre regular és el que apareix a la figura adjunta?
a) Hexàedre.
b) Octàedre.
c) Tetràedre.
d) Icosàedre.
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Prova única globalitzada.
Aquesta prova consta de dos tipus d’exercicis:
- Un qüestionari tipus test de 50 preguntes repartides entre les parts A (30
preguntes), B (3 preguntes) i C (17 preguntes). Cada una d’aquestes preguntes es
valora en 0,12 punt, i cada error penalitza 0,04 punt. La puntuació màxima
d’aquest qüestionari és de 6 punts.
- Tres redaccions, una per cada una de les tres llengües: català a la part A, llengua
estrangera (anglès o francès) a la part B, i llengua castellana a la part C. La
valoració és de 1,6 punts per la primera, 0,8 punts per la segona i 1,6 punts per la
tercera. La puntuació màxima del conjunt de les redaccions és de 4 punts.

PART B
LLENGUA ESTRANGERA: OPCIÓ FRANCÈS.
AVÍS IMPORTANT: NO ES POT UTILITZAR EL DICCIONARI PER REALITZAR
AQUESTA PROVA

EXERCICI 1 DE FRANCÈS. Llegiu el text següent i responeu les qüestions proposades:
TEXT
Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue d'Orchampt, un excellent
homme nommé Dutilleul qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en
être incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, et il était employé de
troisième classe au ministère de l'Enregistrement. En hiver, il se rendait à son bureau par
l'autobus, et, à la belle saison, il faisait le trajet à pied, sous son chapeau melon.
Dutilleul venait d'entrer dans sa quarante-troisième année lorsqu'il eut la révélation de son
pouvoir. Un soir, une courte panne d'electricité l'ayant surpris dans le vestibule de son petit
appartement de célibataire, il tâtonna un moment dans les ténèbres et, le courant revenu, se
trouva sur le palier du troisième étage. Comme sa porte d'entrée était fermée a clé de
l'intérieur, l'incident lui donna à réfléchir et, malgré les remontrances de sa raison, il se décida
à rentrer chez lui comme il en était sorti, en passant à travers la muraille.
Text: fragment de “Le passe-muraille” de Marcel Aymé. Editions Gallimard.
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QÜESTIONARI DE FRANCÈS (0,12 punts per resposta correcta, 0,04 punts a
descomptar per cada error o ambigüitat)
31. Où travaille Monsieur Dutilleul?
a) Il travaille comme facteur.
b) Il est employé au ministère de l'Enregistrement.
c) Il est employé a l'usine Renault.
d) On ne sait pas où travaille Monsieur Dutilleul.
32. Quel âge avait Monsieur Dutilleul lorsqu'il eut la révélation de son pouvoir?
a) 75.
b) 18.
c) 43.
d) 3.
33. Qu'est-ce qui provoqua que Dutilleul ait su qu'il avait le pouvoir de passer les murailles?
a) Une révélation d'un ami d'enfance.
b) Un rêve qu'il eut lorsque il était en vacances à Montmartre .
c) Un miracle de Dieu qu'il avait reçu dans sa jeunesse.
d) Une courte panne d'electricité dans son petit appartement.

- EXERCICI 2 DE FRANCÈS. (0,8 punts)
Feu una redacció, de 75 a 100 paraules, en la que heu de fer la descripció de la casa on viviu.
(Cal que tingueu present que hom en valorarà la coherència narrativa, la riquesa del
llenguatge, la sintaxi, la distribució de pauses i de puntuació, així com la seva correcció
ortogràfica).
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Aquesta prova consta de dos tipus d’exercicis:
- Un qüestionari tipus test de 50 preguntes repartides entre les parts A (30
preguntes), B (3 preguntes) i C (17 preguntes). Cada una d’aquestes preguntes es
valora en 0,12 punt, i cada error penalitza 0,04 punt. La puntuació màxima
d’aquest qüestionari és de 6 punts.
- Tres redaccions, una per cada una de les tres llengües: català a la part A, llengua
estrangera (anglès o francès) a la part B, i llengua castellana a la part C. La
valoració és de 1,6 punts per la primera, 0,8 punts per la segona i 1,6 punts per la
tercera. La puntuació màxima del conjunt de les redaccions és de 4 punts.

PART B
LLENGUA ESTRANGERA: OPCIÓ ANGLÈS.
PROVA DE LLENGUA ESTRANGERA: OPCIÓ ANGLÈS.
AVÍS IMPORTANT: NO ES POT UTILITZAR EL DICCIONARI PER REALITZAR
AQUESTA PROVA
-

EXERCICI 1 D’ANGLÈS: Llegiu el text següent i responeu les qüestions proposades:
TEXT

Flower's baby arrived in the night. My father and I were with her at the time. I was happy
about that; I wanted to see it very much. The baby was a male horse - a colt! He was yellowbrown, like his mother; and so I named him Biscuit.
I said, "He's my colt, Dad, isn't he? You told me."
"Yes. You and Flower must look after him. Look at her now."
The colt was on the floor. Flower turned her head and smelt him. She liked the smell very
much; and he liked that warm, soft nose. Then she began to wash him with her tongue. He
enjoyed the wash, too.
At last, my father said: "You can help now. She wants to give him some milk. Look at her!"
Flower put her nose under the colt's body. She moved him a little. His front feet were on the
floor; but he could not get up. She looked at me and my father.
"Help him," my father said. "He isn't very heavy. He needs milk, and he must stand up for it.
Flower wants us to help".
I put my hands under Biscuit's body. It was easy. His legs danced about. I held him up. He
was very strong; and he was on his feet at once. His legs were very long and thin.
Flower moved to him. He smelt the milk, and he began to drink. There was a sound of
happiness from Flower.
Text: “Four Strong Legs ”, del llibre "Reading Comprehension Passages" de
Roland John. Book 1. Collins English Library. 1977.
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QÜESTIONARI D’ANGLÈS (0,12 punts per resposta correcta, 0,04 punts a descomptar
per cada error o ambigüitat)
31. Who was Flower?
Flower was:
a) The protagonist's father.
b) Biscuit's mother.
c) Biscuit's baby.
d) Biscuit's father.
32. How did Flower wash the colt?
a) With her leg.
b) With her head.
c) With her tongue.
d) With her milk.
33. Why did Flower look at the protagonist and your father?
Because:
a) She loved them.
b) She liked their smell very much.
c) She wanted them to wash her baby.
d) She wanted them to help Biscuit.

- EXERCICI 2 D’ANGLÈS (0,8 punts):
Feu una redacció, de 75 a 100 paraules, en la que heu de fer la descripció de la casa on viviu.
(Cal que tingueu present que hom en valorarà la coherència narrativa, la riquesa del
llenguatge, la sintaxi, la distribució de pauses i de puntuació, així com la seva correcció
ortogràfica).
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PART C
LENGUA CASTELLANA
EJERCICIO 1 DE LENGUA CASTELLANA:
Leer el texto siguiente, y responder a las preguntas que se plantean:
TEXTO DE LENGUA CASTELLANA
Salimos de Salamanca y, llegando a la fuente, está a la entrada de ella un animal de piedra,
que casi tiene la forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí
puesto, me dijo:
- Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él.
Yo, simplemente, llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra,
afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días
me duró el dolor de la cornada, y díjome:
- Necio, aprende que el mozo de ciego un punto ha de saber más que el diablo.
Y rió mucho la burla.
Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba.
Dije entre mí: "Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y
pensar cómo me sepa valer".
[...] Acaeció que, llegando a un lugar que llaman Almorox, al tiempo que cogían las uvas, un
vendimiador le dio un racimo de ellas en limosna. Y como suelen ir los cestos maltratados, y
también porque la uva en aquel tiempo está muy madura, desgranábasele el racimo en la
mano; para echarlo en el fardel, tornábase mosto, y lo que a él se llegaba. Acordó de hacer un
banquete, así por no lo poder llevar como por contentarme, que aquel día me había dado
muchos rodillazos y golpes. Sentámonos en un valladar y dijo:
- Ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de
uvas y que hayas de él tanta parte como yo. Partirlo hemos de esta manera: tu picarás una vez
y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo
hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño.
Hecho así el concierto, comenzamos; más luego, al segundo lance, el traidor mudó propósito
y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que
él quebraba la postura, no me contenté ir a la par con él, mas aun pasaba adelante: dos a dos y
tres a tres y como podía las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la
mano y, meneando la cabeza, dijo:
- Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has tú comido las uvas tres a tres.
- No comí - dije yo -; mas ¿por qué sospecháis eso?
Respondió el sagacísimo ciego:
- ¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas.
Texto: fragmento de “El Lazarillo de Tormes”. Autor anónimo.
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CUESTIONARIO DE LENGUA CASTELLANA (0,12 puntos por respuesta correcta,
0,04 puntos a descontar por cada error o ambigüedad)
34. ¿Con qué intención le pidió el ciego a Lázaro que acercara su oído a la figura del toro?
a) Para que pudiera oír el mugido del toro.
b) Para que aprendiera que el mozo de un ciego no se ha de fiar de nadie.
c) Porque dentro había un reloj donde daban las horas.
d) Para que apreciara la finura del acabado de la figura de piedra.
35. ¿Cómo se llamaba el lugar a donde llegaron Lázaro y el ciego en la época en la que
estaban cogiendo las uvas?
a) Almorox.
b) Salamanca.
c) Tormes.
d) No es posible deducirlo en el texto.
36. ¿Cómo descubrió el ciego que Lázaro había hecho trampa al comer las uvas?
a) Porque Lázaro no podía contestarle, cuando le hablaba, por tener la boca llena de uvas.
b) Porque el ciego era muy mal pensado y dijo que Lázaro había hecho trampa sin tener
pruebas.
c) Porque el ciego había contado anteriormente el número de granos de uva.
d) Porque el ciego comía las uvas de dos en dos y Lázaro callaba y no protestaba.
37. De la oración "Pau Casals tocaba el violoncelo con un gran sentimiento" señala cuál es su
complemento directo:
a) el violoncelo.
b) Pau Casals.
c) con un gran sentimiento.
d) tocaba.
38. Indicar cuál de las palabras siguientes es un sinónimo de simular:
a) Emular.
b) Obtener.
c) Fingir.
d) Parecer.
39. ¿A cuál de las palabras siguientes se le ha de colocar una h al inicio para que esté
correctamente escrita?
a) Orfandad.
b) Óseo.
c) Ortelano.
d) Ovillo.
40. Indicar cuál es la sílaba tónica de la palabra “revulsivo”:
a) Re.
b) Vul.
c) Si.
d) Vo.
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- EJERCICIO 2 DE LENGUA CASTELLANA (1,6 puntos).
Hacer una redacción de 150 palabras, aproximadamente, en la que se ha de hacer una crónica
de un viaje que se haya hecho o imaginado.
(Conviene tener presente que se valorará la coherencia narrativa, la riqueza del lenguaje, la
sintaxis, la distribución de pausas y de puntuación, así como la corrección ortográfica del
texto).

EXERCICI DE MATEMÀTIQUES (0,12 punts per resposta correcta, 0,04 punts a
descomptar per cada error o ambigüitat):
41. Calculeu 93 :
a)
27.
b) 729.
c)
90.
d) 1027.
42. ¿Quina és l’arrel quadrada de 166?
a) 14,35.
b) 17,61.
c) 19,02.
d) 12,88.
43. El valor de x a l’equació (8/x) -7 = 51 - (224/x) és:
a) 18.
b) 4.
c) 12.
d) 7.
44. Els socis d’un club han de pagar unes obres de millora de les seves instal·lacions, que els
han costat 16.000.000 pta. A l’hora de pagar, 200 socis diuen que, per les seves
circumstàncies personals, ells no poden contribuir a fer el pagament, raó per la qual la
resta de socis decideixen repartir-se les despeses entre ells. Fent-ho d’aquesta manera, els
toca pagar a cada un 4.000 pta més de les que havien previst en un principi. ¿Quants socis
té el club?
a) 1000.
b) 3500.
c) 2300.
d) 800.
45. Un dels catets d’un triangle rectangle té 0,4 dm més que l’altre. Sabent que l’àrea del
triangle és de 96 cm2 , quina és la mida de cada costat del triangle?
a) 5, 9, 13.
b) 7, 11, 15.
c) 10, 14, 18.
d) 12, 16, 20.
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46. Un valor que té x en la equació de segon grau 2x2 - 23 = x + 68 és
a) 15.
b) 9.
c) 7.
d) 18.
47. Un home de 30 anys té un fill que acaba de néixer. A partir de quina edat del pare, aquesta
serà inferior al triple de la del seu fill?
a) 64 anys.
b) 53 anys.
c) 71 anys.
d) 46 anys.
48. Quina és l’àrea d’un triangle de 8 cm de base y 13 cm d’altura?
a) 52 cm2 .
b) 208 cm2 .
c) 26 cm2 .
d) 104 cm2 .
49. Calculeu 5/8 x 16/4 =
a) 3,10.
b) 2,50.
c) 0,62.
e) 3,75.
50. El preu d’un televisor, sense IVA, és de 185.000 pta, y l’IVA que s’ha d’aplicar en aquest
cas és el 16%. ¿Quan costarà el televisor?
a) 214.600 pta.
b) 29.600 pta.
c) 1.156.250 pta.
d) 201.000 pta.
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FULL DE RESPOSTES – QÜESTIONARI – PART A
Cada pregunta té una sola resposta correcta., que cal assenyalar clarament en aquest full de
respostes. En cas que hi hagi més d’una resposta a un mateix ítem, o ambigüitat sobre quina
és la resposta assenyalada, aquesta pregunta es considerarà incorrecta. Les preguntes no
contestades no puntuen. Les respostes incorrectes penalitzen.
LLENGUA
CATALANA

TECNOLOGIA

CIÈNCIES
DE LA
NATURALESA

CIÈNCIES

SOCIALS

EDUCACIÓ VISUAL
I PLÀSTICA

Nombre d’encerts qüestionari part A:

1

a

b

c

d

2

a

b

c

d

3

a

b

c

d

4

a

b

c

d

5

a

b

c

d

6

a

b

c

d

7

a

b

c

d

8

a

b

c

d

9

a

b

c

d

10

a

b

c

d

11

a

b

c

d

12

a

b

c

d

13

a

b

c

d

14

a

b

c

d

15

a

b

c

d

16

a

b

c

d

17

a

b

c

d

18

a

b

c

d

19

a

b

c

d

20

a

b

c

d

21

a

b

c

d

22

a

b

c

d

23

a

b

c

d

24

a

b

c

d

25

a

b

c

d

26

a

b

c

d

27

a

b

c

d

28

a

b

c

d

29

a

b

c

d

30

a

b

c

d

Nombre d’errors:

Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Convocatòria d’incidències. 2001.

16 / 21

Nom i Cognoms: ............................................................................................................
Prova d’accés a CFGM. Convocatòria d’incidènices. 2001.

REDACCIÓ EN LLENGUA CATALANA
Nota de la redacció en llengua catalana (sobre 10):
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FULL DE RESPOSTES – QÜESTIONARIS – PARTS B i C
Cada pregunta té una sola resposta correcta., que cal assenyalar clarament en aquest full de
respostes. En cas que hi hagi més d’una resposta a un mateix ítem, o ambigüitat sobre quina
és la resposta assenyalada, aquesta pregunta es considerarà incorrecta. Les preguntes no
contestades no puntuen. Les respostes incorrectes penalitzen.
LLENGUA
ESTRANGERA

LLENGUA
CASTELLANA

MATEMÀTIQUES

Nombre d’encerts qüestionari part B:

Nombre d’encerts qüestionari part C:

31

a

b

c

d

32

a

b

c

d

33

a

b

c

d

34

a

b

c

d

35

a

b

c

d

36

a

b

c

d

37

a

b

c

d

38

a

b

c

d

39

a

b

c

d

40

a

b

c

d

41

a

b

c

d

42

a

b

c

d

43

a

b

c

d

44

a

b

c

d

45

a

b

c

d

46

a

b

c

d

47

a

b

c

d

48

a

b

c

d

49

a

b

c

d

50

a

b

c

d

Nombre d’errors B:

Nombre d’errors C:
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REDACCIÓN EN LENGUA CASTELLANA
Nota de la redacció en llengua castellana (sobre 10):
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REDACCIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA.

ANGLÈS

O

FRANCÈS

Nota de la redacció en llengua estrangera (sobre 10):
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QUALIFICACIÓ DE LA PROVA
QÜESTIONARIS
Nombre d’encerts

Nombre d’errors

Nombre d’encerts
x 0,12

Nombre d’errors
x 0,04

Qüestionari A
Qüestionaris B
Qüestionaris C
Total Qüestionari
Nota final Qüest. =
Punt. Encerts –
Punt. Errors

Puntuació sobre
10

REDACCIONS
Nota sobre 10

Nota baremada
(Nota x 0,16 per català i
castellà,
Nota x 0,08 per llengua
estrangera)

Nota global
redaccions
(suma de les 3
notes baremades)

LLENGUA
CATALANA
LLENGUA
CASTELLANA
LLENGUA
ESTRANGERA
Puntuació sobre 10
de les redaccions

QUALIFICACIÓ DE LA PROVA
Nota
Qüestionari

Nota Redaccions

Nota de la prova
(Nota Qüestionari + Nota Redaccions)
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