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Prova d’accés a CFGM. Convocatòria ordinària.  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 
 
Quan en Daniel sortí de la cel·la d'arrest - o més ben dit, quan l'en van treure -, encara era més 
feble, tot i que només hi havia passat quatre dies, estava temptat de maleir l'impuls que l'havia 
fet romandre viu a l'infern. Sabia que hi havia estat quatre dies, perquè cada vespre feia una 
menuda incisió, amb l'ungla, per no descomptar-se: no donaven mai cap explicació i no se 
seguien pas les normes fixades. El seu delicte, i el del company de la llitera del costat, per 
mala sort, havia estat d'adormir-se i no sortir a l'hora, un d'aquells matins foscos i glacials. El 
cos li feia mal encara per tot arreu, dels assots rebuts abans de l'internament i de la duresa del 
catre, massa curt per a ell: ho feien expressament, n'estava convençut. I encara bo que tenia, 
entre altres presos, una situació de privilegi, si se'n podia dir així: l'esperaven per treballar a la 
casa del comandant. Si no, el seu càstig, qui sap quan hauria durat? 
     Es bufà els dits, entumits de fred, oblidat del tot, d'ençà de molts mesos, de les velles 
pregàries de la matinada, apreses a la infantesa, el saharit. Després del recompte, que li 
augmentà la fredor, es posà a la feina, tot pensant que aquell migdia, si més no, tornaria a 
menjar calent, una aigualida sopa de naps. Les cel·les de càstig eren al costat de la Plaça, 
l'Apellplatz, on també els reunien per presenciar les execucions, al lloc més elevat de l'infern. 
El Dreiflüsselager - el Camp dels Tres Rius, un dels petits, relativament- s'allargava sota 
seu, i li semblava immens, tapat de boira com era, tot entelat, amb les seves ominoses 
construccions de l'ombra; els sostres dels barracots eren ben blancs de neu o de gebre. Però 
Sauckel, el comandant, aquell gegant sàdic i refinat, volia conrear gladiols i camèlies, i ell 
havia treballat amb altres companys en la feina de fusteria de l'hivernacle. Això els oferia, de 
vegades, un suplement de menjar.  
 
Text:  fragment d’“El violí d’Auschwitz” de Maria Àngels Anglada. 
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QÜESTIONARI DE LLENGUA CATALANA (0,12 punts per resposta correcta, 0,04 
punts a descomptar per cada error o ambigüitat) 

 
1. Per quina raó, en Daniel, havia estat internat en una cel·la de càstig? Perquè, un matí: 
a) No havia volgut anar a treballar a la fusteria. 
b) S'havia barallat amb el seu company de la llitera del costat.  
c) S'havia adormit i no havia sortit a l'hora en el recompte. 
d) Havia criticat l'organització del Camp de concentració. 
 
2. Com sabia, en Daniel, els dies que havia estat a la cel·la d'arrest? Ho sabia, perquè: 
a) Cada vespre feia una menuda incisió, amb l'ungla, per no descomptar-se. 
b) Seguint les normes fixades, li ho van comunicar, els guardians, en deixar-lo sortir. 
c) El seu company de llitera, i d'arrest, li ho va comunicar, en sortir . 
d) Cada matinada resava les velles pregàries apreses a la infantesa, el saharit.  
 
3. Per què gaudia, en Daniel, d'una situació de privilegi dintre del Camp? Perquè: 
a) No era jueu com els altres internats. 
b) Treballava de fuster a la casa del comandant. 
c) Ell era un obrer contractat i no un pres. 
d) No és possible de saber-ho per la informació que ens dóna el text. 
 
4. Quina de les paraules següents és un sinònim de perjudicial?. 
a) Nociu. 
b) Innocu. 
c) Beneficiós. 
d) Justícia. 
 
5.   Dins de la frase "compreu-li el diari", quin tipus d'element gramatical és "li"? 
a) Article indeterminat. 
b) Pronom feble. 
c) Adverbi. 
d) Conjunció. 
 
6. ¿Davant  de quina  de les  paraules  següents  s'ha  d'apostrofar  l'article  determinat que la 
precedeix? 
a) Humilitat. 
b) Innocència. 
c) Habitació. 
d) Ubiqüitat. 
 
7. Quina de les paraules següents és aguda? 
a) Futbol. 
b) Oxigen. 
c) Austríac. 
a) Tèxtil. 
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- EXERCICI 2 DE LLENGUA CATALANA. (1,6 punts) 
- Feu una redacció de 150 paraules, aproximadament, en la que haureu de descriure un 

personatge famós de l'actualitat. 
      (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. Quina de les activitats següents pertany al sector econòmic secundari? 
a) Ramaderia. 
b) Indústria química. 
c) Explotació de boscos. 
d) Ensenyament. 
 
9. ¿Quin element de la comptabilitat representa la situació patrimonial d'una empresa en un 

moment determinat? 
a)   L'actiu. 
b)   El passiu. 
c)   El balanç. 
d)   El compte corrent. 
    
10. Quan, en un mercat, només un nombre petit d'empreses controla la venda d'un bé ens 

trobem davant d'una situació de/d': 
a)  Lliure competència. 
b)  Oligopoli. 
c)  Monopoli. 
d)  Locaut.  
 
11. Quan els òxids de sofre i els de nitrogen, provinents de la crema de combustibles fòssils, 

es combinen amb el vapor d'aigua atmosfèric, quin tipus de problema mediambiental 
provoquen en els ecosistemes? 

a)   La pluja àcida. 
b)   Els huracans. 
c)   L'efecte hivernacle. 
d)   La destrucció de la capa d'ozó. 
 
12.  Si en una transmissió per corretja el diàmetre de la roda motriu és de 200 mm i el de la 

conduïda 600 mm, i si  sabem  que  la  roda  motriu  gira a  1500  rpm, quina  serà  la  
velocitat  de la  roda conduïda?  

a)   500 rpm. 
b) 1600 rpm. 
c)   900 rpm. 
d) 4500 rpm. 
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13. ¿Quina és la potència elèctrica del motor d'una aspiradora pel qual circulen 2 A quan es 
connecta a la xarxa de 220 V? 

a) 600 W 
b) 440 W 
c) 110 W 
a)   800 W 
 
14. S’utilitza una palanca per aixecar un objecte que pesa 10 N, situat a un extrem de la barra, 

a 20 cm del fulcre. Quina força s’ha de fer sobre l’altre extrem de la palanca, situat a 
80cm del fulcre? 

a) 0,025 N  
b) 2,5 N  
c) 0,4 N 
d) 40 N 
 
 
QÜESTIONARI DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA (0,12 punts per resposta 
correcta, 0,04 punts a descomptar per cada error o ambigüitat): 
 
15.  Quan una substància passa directament de l'estat sòlid a gas, aquest fenomen s'anomena:  
a)    Evaporació. 
b)    Ebullició. 
c)    Sublimació. 
d)    Gasificació. 
 
16. Quin nom rep la reacció química següent: àcid + àlcali = sal + aigua ?  
a)    Oxidació. 
b)    Neutralització. 
c)    Reducció.     
a) Concentració. 
 
17. Una persona desplaça un carretó entre dues posicions distanciades 50 m. Si ha hagut de 

fer una força de 100 Newtons per poder moure el carretó, quin treball ha fet (expressat en 
joules)? 

a) 5000 J 
b)  2 J 
c)  0,5 J 
d)  150 J 
 
18. Un cotxe surt d’un indret determinat a les 7:00 h del matí i circula a una velocitat mitjana 
de 80 km/h. Al cap d’una hora i mitja,  surt un altre cotxe, del mateix lloc i en la mateixa 
direcció, que circula a una velocitat mitjana de 100 km/h. A quina hora el segon cotxe 
atraparà el primer? 
a) 16:00. 
b) 14:30. 
c) 13:15. 
d) 17:45. 
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19. Quin dels materials següents és un bon conductor del corrent elèctric? 
a) Ceràmica. 
b) Vidre. 
c) Diamant. 
d) Plata. 
 
20. Quin nom rep el procés pel qual les plantes produeixen el seu propi aliment? 
a) Fotosíntesi. 
b) Nodriment. 
c) Simbiosi. 
d) Màquia. 
 
21. Quina causa provoca els terratrèmols? 
a) Les erupcions volcàniques. 
b) La continuada erosió del sòl. 
c) L'escalfament de l'escorça terrestre. 
d) La fricció entre plaques litosfèriques. 
  
 
PROVA DE CIÈNCIES SOCIALS (0,12 punts per resposta correcta, 0,04 punts a 
descomptar per cada error o ambigüitat): 
 
22. ¿Quin sistema de conreu és el dominant en els països tropicals humits amb un passat 

colonial? 
a) Policonreu. 
b) Monoconreu. 
c) Multiconreu. 
d) Rotació de conreus. 
 
23. ¿Amb quin nom es coneix la dominació que, entre els segles XIX i la primera meitat del    
      XX, van fer les potències europees sobre països dels continents africà, una bona part de     
      l'asiàtic i Oceania (fins arribar a dominar el 60% del planeta)?  
a) Proteccionisme. 
b) Expansionisme. 
c) Imperialisme. 
d) Globalisme. 
  
24. Quin fet va ser l'espurna que va desencadenar l'inici de la Primera Guerra Mundial? 
a) L'assassinat a Sarajevo de l'arxiduc Francesc Ferran, l'hereu de la corona d'Àustria-

Hongria. 
b) L'ocupació dels territoris de Trento i Ístria, sota dominació austríaca,  per l'exèrcit italià. 
c) L'atac sorpresa de l'exèrcit francès a Alemanya per intentar recuperar l'Alsàcia. 
d) La invasió de Polònia per l'exèrcit alemany sense prèvia declaració de guerra. 
 
25. Quin esdeveniment va tenir lloc a Rússia l'octubre (novembre) de 1917? 
a) La Revolució Liberal. 
b) L'abdicació del tsar Nicolau II. 
c) La formació de l'URSS. 
d) La Revolució Soviètica. 
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26. Quin fet va causar la Gran Depressió dels anys 30 a Europa i als Estats Units? 
a) L'ascensió als diferents governs dels partits feixistes. 
b) La fi de l'època de l'imperialisme. 
c) L'encariment del preu del petroli per l'OPEP. 
d) El crac econòmic del 1929. 
  
27. Quin fet va provocar la rendició sense condicions del Japó a la Segona Guerra Mundial? 
a) La mort d'Adolf Hitler i la derrota d'Alemanya, la seva gran aliada europea 
b) El llançament de dues bombes atòmiques, sobre Hiroshima i Nagasaki. 
c) La destrucció de la flota japonesa a la batalla del Mar del Corall. 
d) L'epidèmia de pesta negra que va delmar la seva població. 
 
28. ¿Quin nom reben els fets ocorreguts a Barcelona l'any 1909, quan va esclatar un 
moviment revolucionari en protesta per l'enviament de tropes cap al Marroc? 
a) Setmana Tràgica. 
b) Revolució d'octubre. 
c) Fets de maig. 
d) Tancament de caixes. 
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QÜESTIONARI D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA (0,12 punts per resposta 
correcta, 0,04 punts a descomptar per cada error o ambigüitat): 
 
29. Quantes arestes té un cub? 
a) 16. 
b)   8. 
c) 12. 
d)   6. 
 
30. Amb quin tipus de perspectiva s'ha fet el dibuix següent? 
a) Cònica. 
b) Axonomètrica. 
c) Cavallera. 
d) Isomètrica  
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Prova d’accés a CFGM. Convocatòria ordinària.  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 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 
 
Jean-Baptiste Poquelin, Molière , est né à Paris en 1622. 
À 20 ans, il reprend l'honorable profession de son père, tapissier du roi. Elle consiste à 
préparer le soir la chambre du roi Louis XIII. Un soir, il assiste à la représentation d'un 
spectacle de comédie où joue Madeleine Béjart. Il est subjugué. Sa décision est prise: il 
délaisse un avenir confortable pour être comédien. Un an plus tard, il fonde sa troupe, 
l'Illustre Théâtre . Il a 22 ans. Hélas! les affaires vont mal à Paris, il a beaucoup de dettes. On 
le met en prison. Après cela, la seule solution c'est de partir en province avec sa troupe. Il y 
restera pendant 12 ans. 
De retour à Paris, en 1658, Molière  obtient la protection du roi Louis XIV qui lui confie la 
direction de la salle du Palais Royal. Il commence à écrire ses premières comédies et à voler 
de succès en succès. Cela lui attire des ennemis car dans ses pièces il ridiculise les moeurs de 
son siècle. 
Acteur, auteur et directeur de troupe, il s'épuisera au travail et mourra en 1673, a l'âge de 52 
ans, juste après la  4e représentation du Malade imaginaire .    
 
QÜESTIONARI DE FRANCÈS (0,12 punts per resposta correcta, 0,04 punts a 
descomptar per cada error o ambigüitat) 
 
31. Quelle a été la première profession de Molière? 
a) Comédien. 
b) Banquier. 
c) Militaire. 
d) Tapissier du roi. 
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32. Pourquoi le jeune Molière va-t-il en prison à Paris? 
a) Parce qu'il a tué un homme. 
b) Parce qu'il a beaucoup de dettes. 
c) Parce que c’est un voleur. 
d) On ne sait pas. 
 
33. Qu'est-ce qui crée des ennemis à Molière? 
a) D’avoir la faveur du roi. 
b) D’être un comédien renommé. 
c) De ridiculiser dans ses pièces les moeurs de son siècle. 
d) D’être un homme riche. 
 
 
- EXERCICI 2 DE FRANCÈS. (0,8 punts) 
Feu una redacció, de 75 a 100 paraules, en la que heu de fer la descripció d'un amic o d'una 
amiga. (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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Prova d’accés a CFGM. Convocatòria ordinària.  2001.  
 
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 
 
Olu was a "sometimes man". 
Sometimes he worked for his brother. His brother had a clothes shop. There were shirts and 
coats and trousers on every wall. They were all colours - red and yellow and green, and black 
and grey. The name of Olu's brother was George. He got up with the sun. And he worked all 
day. He was never asleep. He went to bed in the middle of the night. He was at his work every 
morning by 6 o'clok. He was a rich man. "Work like me," he often said to Olu. "You sleep all 
day. You're never going to be rich like me." 
Sometimes Olu worked in his mother's sister's garden. Her name was Mrs Fufu. She was big 
and fat. She was a very happy woman. She had twelve children. Some were at school and 
some had good jobs. Mrs Fufu had no husband. He was dead. So all day and every day she 
worked in her garden. There were lots of vegetables and fruit in her garden. Every morning 
she went to town with some fruit and vegetables. She got money for them. Sometimes she put 
money in the Post Office. 
"These are good days," she said to Olu. "But perhaps bad days are going to come again. Then 
I'm going to have my money from the Post Office. Look at my Post Office book. I have 53 
dollars in it. I call that money my tomorrow money. But you never put any money in the Post 
Office, Olu. The bad days are going to come. Then what are you going to do? Where is your 
tomorrow money?" 
Sometimes Olu worked in the school. The school had many trees. The school teacher, Mr 
Olade, said, "Put a lot of water on the trees, Olu. The sun is very hot and they mustn't die." 
But Olu was very slow. At midday he said, "I'm very hot. I must have a little sleep." He 
closed his eyes. 
 
Text: fragment de “Fast Money” de K R Cripwell. Collins English Library. 1978. 
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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 George? He was: 
a) Olu's father. 
b) Olu's friend. 
c) A "sometimes man". 
d) A rich man. 
 
32. Why did George think Olu was never going to be rich? Because Olu: 
a) was a "sometimes man" 
b) didn't work like him, Olu sleeped all day. 
c) worked in his mother's sister's garden. 
d) didn't work. 
 
33. Who was Mrs Fufu? She was: 
a)   Olu's mother.  
b) A very unhappy woman. 
c) A big and fat woman. 
d) Olu's grandmother. 
 
 
- EXERCICI 2 D’ANGLÈS (0,8 punts): 
 Feu una redacció, de 75 a 100 paraules, en la que heu de fer la descripció d'un amic o d'una 
amiga. (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, que recoge un episodio dramático de la Guerra Civil en un pueblo 
aragonés - cuando un cura, Mosén Millán, aguarda a los asistentes a la misa de réquiem en 
conmemoración del primer aniversario de la muerte del joven Paco, que había sido asesinado 
por un grupo de falangistas - y responder a las preguntas que se plantean: 

 
TEXTO DE LENGUA CASTELLANA 

 
El monaguillo fue al presbiterio, hizo la genuflexión al pasar frente al sagrario y se perdió en 
la sacristía: 
- Ya se ha marchado, Mosén Millán. 
El cura seguía con sus recuerdos de un año antes. Los forasteros de las pistolas obligaron a 
Mosén Millán a ir con ellos a las Pardinas. Una vez allí dejaron que el cura se acercara solo. 
- Paco - gritó con cierto temor -. Soy yo. ¿No ves que soy yo? 
Nadie contestaba. En la ventana se veía la boca de una carabina. Mosén Millán volvió a gritar: 
- Paco, no seas loco. Es mejor que te entregues. 
De las sombras de la ventana salió una voz: 
-Muerto, me entregaré. Apártese y que vengan los otros si se atreven. 
Mosén Millán daba a su voz una gran sinceridad: 
-Paco, en el nombre de lo que más quieras, de tu mujer, de tu madre. Entrégate. 
No contestaba nadie. Por fin se oyó otra vez la voz de Paco: 
-¿Dónde están mis padres? ¿Y mi mujer? 
-¿Dónde quieres que estén? En casa. 
-¿No les ha pasado nada? 
-No, pero, si tú sigues así, ¿quién sabe lo que puede pasar? 
A estas palabras del cura volvió a suceder un largo silencio. Mosén Millán llamaba a Paco por 
su nombre, pero no respondía. Por fin, Paco se asomó. Llevaba la carabina en las manos. Se le 
veía fatigado y pálido. 
-Contésteme a lo que le pregunte, Mosén Millán. 
-Sí, hijo. 
-¿Maté ayer a alguno de los que venían a buscarme? 
-No. 
-¿A ninguno? ¿Está seguro? 
-Que Dios me castigue si miento. A nadie. 
Esto parecía mejorar las condiciones. El cura, dándose cuenta, añadió: 
-Yo he venido aquí con la condición de que no te harán nada. Es decir, te juzgarán delante de 
un tribunal, y si tienes culpa, irás a la cárcel. Pero nada más. 
-¿Está seguro? 
El cura tardaba en contestar. Por fin dijo: 
-Eso he pedido yo. En todo caso, hijo, piensa en tu familia y en que no merecen pagar por ti. 
Paco miraba alrededor, en silencio. Por fin dijo: 
-Bien, me quedan cincuenta tiros, y podría vender la vida cara. Dígales a los otros que se 
acerquen sin miedo, que me entregaré. 
De detrás de una cerca se oyó la voz del centurión: 



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

Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Convocatòria ordinària. 2001.  14 / 22 

-Que tire la carabina por la ventana, y que salga. 
Obedeció Paco. 
Momentos después lo habían sacado de las Pardinas, y lo llevaban a empujones y culatazos al 
pueblo. Le habían atado las manos a la espalda. Andaba Paco cojeando mucho, y aquella 
cojera y la barba de quince días que le ensombrecía el rostro le daban una apariencia 
diferente. Viéndolo Mosén Millán le encontraba un aire culpable. Lo encerraron en la cárcel 
del municipio.      
Texto: “Réquiem por un campesino español” de Ramón J. Sender. 
 
CUESTIONARIO DE LENGUA CASTELLANA (0,12 puntos por respuesta correcta, 
0,04 puntos a descontar por cada error o ambigüedad) 
 
34. ¿Por qué Mosén Millán fue a las Pardinas a buscar a Paco? 
a) Porqué se lo había pedido la familia de Paco. 
b) Para traerle alimentos. 
c) Para hacer apostolado. 
d) Porque le obligaron los forasteros de las pistolas. 
 
35. ¿Por qué razón decidió finalmente, Paco, entregarse? 
a)  Para que no detuvieran a su familia por su causa. 
b)  Porque ya no le quedaba munición para disparar su carabina. 
c)  Para hacerle un favor a Mosén Millán. 
d)  Porque ya no tenía alimentos para comer.  
 
36. ¿Por qué Mosén Millán encontraba en Paco un aire culpable? Porque: 
a)   Había disparado contra el grupo de hombres que le había ido a detener. 
b) Le veía cojear y con una barba de quince días, que le daban una apariencia diferente. 
c) Hacía mucho tiempo que no iba a misa ni a confesarse. 
d) Era republicano y, por lo tanto, del bando contrario al defendido por la jerarquía de la 

iglesia católica. 
 
37. De la oración la profesora explica la lección a sus alumnos señalar cuál es su 
complemento indirecto: 
a) la profesora. 
b) explica. 
c) la lección. 
d) a sus alumnos 
  
38. La utilización de la palabra rachola, cuando se está hablando en castellano, constituye un: 
a) Cultismo. 
b) Tecnicismo. 
c) Barbarismo. 
d) Eufemismo. 
 
39. Indicar cuál de las palabras siguientes contiene un diptongo: 
a) Caos. 
b) Cielo. 
c) Maíz. 
d) Correo. 
  



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

Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Convocatòria ordinària. 2001.  15 / 22 

40. ¿ Indicar cuál de las siguientes palabras es llana: 
a) Paloma. 
b) Excursión. 
c) Debilidad. 
d) Ídolo. 
 
 
- EJERCICIO 2 DE LENGUA CASTELLANA (1,6 puntos).  
Hacer una redacción de 150 palabras, aproximadamente, en la que se ha de explicar un hecho 
destacado de la actualidad. (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. Quin és el volum d’un cilindre de 5 cm de radi i de 25 cm d’altura? 
a)     798,0 cm3. 
b) 1963,5 cm3. 
c) 1213,0 cm3. 
d) 2346,5 cm3. 
 
42. Escriviu en forma de fracció el número decimal 31,20: 
a)   94/3. 
b) 178/6. 
c) 156/5. 
d) 218/7. 
 
43. Quina és l’àrea d’un rectangle de base 10 cm i d’altura 4 cm? 
a) 14 cm2. 
b) 20 cm2. 
c)   6 cm2. 
d) 40 cm2. 
 
44. Quin valor té x a l’equació ( 4x - 6 ) / 3 = ( 24 - 2x ) / 2? 
a) 11. 
b)   9. 
c) 13. 
d)   6. 
 
45. Quina és l’arrel quadrada de 217? 
a) 13,26. 
b) 16,41. 
c) 14,73. 
d) 18,14.    
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46. Un venedor de llibres cobra 80.000 pta fixes al mes i un 15 % del total del valor de les 
seves vendes mensuals. Quin ha de ser el valor total de les seves vendes en un mes perquè 
pugui guanyar 200.000 pta mensuals? 

a) 1.350.000 pta. 
b) 700.000 pta 
c) 800.000 pta 
d) 1.050.000 pta 
 
47. Quin és el mínim comú múltiple de: 3 , 5 , 10 i 15? 
a) 30. 
b) 75. 
c) 45. 
d) 90. 
 
48. Calculeu 113  =   
a)     33. 
b)   121. 
c) 1679. 
d) 1331. 
 
49. Un valor de x en l’expressió x2  + 2x - 63 = 0 és: 
a)  21. 
b)    7. 
c)  19. 
d)  13. 
 
50. En un dia de sol, l’ombra que projecta un bastó de 0,6 m és de 90 cm. Al mateix instant, 

un arbre  que hi ha just al costat del bastó projecta una ombra de 9 m. Quina es l’alçada de 
l’arbre? 

a) 4,5 m. 
b) 5,0 m. 
c) 7,5 m. 
d) 6,0 m. 
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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. 

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 

 
LLENGUA 

 
CATALANA 

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 

 
 

TECNOLOGIA 

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 

 

CIÈNCIES 
DE LA 

 
NATURALESA 

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 

 
 

CIÈNCIES  
 

 
SOCIALS 

28 a b c d 

29 a b c d EDUCACIÓ VISUAL  
I PLÀSTICA 30 a b c d 

 
 

Nombre d’encerts qüestionari part A:                         Nombre d’errors:  
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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. 
 

31 a b c d 

32 a b c d 

LLENGUA 
ESTRANGERA 

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 

 
 

LLENGUA 
CASTELLANA 

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 

 
 
 
 

MATEMÀTIQUES 

50 a b c d 

 
 
 

Nombre d’encerts qüestionari part B:                                  Nombre d’errors B:  
 
 
 
 
 

Nombre d’encerts qüestionari part C:                             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.                           O  
 
 
 
Nota de la redacció en llengua estrangera (sobre 10):  

ANGLÈS FRANCÈS 
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QUALIFICACIÓ DE LA PROVA 
 

QÜESTIONARIS 

 Nombre d’encerts Nombre d’errors  
Qüestionari A    
Qüestionaris B    
Qüestionaris C    

 Total Qüestionari    
Nombre d’encerts 

x 0,12 
Nombre d’errors   

x 0,04 
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) 

   
 
 

 


