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CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 
 
 
 
 

Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau 
Superior 2004 

                            
Part específica 

                                  
Segona llengua estrangera: Francès 

 
 
 
 
 

SOLUCIONS 
 
 
 
 
IMPORTANT:  
 
1. LA LLENGUA SELECCIONADA A LA PART COMUNA HA DE SER 
DIFERENT D’AQUESTA 
 
2.  EN AQUESTA PROVA NO ES POT UTILITZAR DICCIONARI. 
 
 
 

Per accedir a cicles formatius de grau superior: 
 
• Secretariat. 
• Animació turística 
• Restauració 
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Proves d’accés a CFGS. Convocatòria ordinària 2004. Part específica. 
Segona llengua estrangera: Francès. Solucions. 
 
 
SOLUTIONS  DE  L’EXERCICE  1 du texte   “  La chasse au sexisme dans la                   
                                                                                          publicité est ouverte ” 
 
 
EXERCICE:  Après avoir lu le texte, choisissez la bonne réponse parmi les quatre options qui 
vous sont proposées (a,b,c,d) pour chaque espace. Une seule option est correcte. Indiquez vos 
réponses dans la colonne prévue à cet effet en cochant (X) la bonne réponse . 
 
 

1 a) dès b) depuis c) du d) de a X c d 
2. a) tirailler b) tirer c) attirer d) poser a b X d 
3. a) A partir le b) A partir ce c) A partir de le d) A partir du a b c X 
4. a) devis b) budget c) bilan d) balance a b X d 
5. a) avait signée b) avait signer c) avait signé d) avais signée a b X d 
6. a) s'engageaient 

à 
b) s'engageaient 

de 
c) engageaient à d) engageaient de X b c d 

7. a) de son b) de leur c) de sa d) de son a X c d 
8. a) CROIX b) CROISÉE c) CROISADE d) CROISSANTE a b X d 
9. a) se sont 

retrouvées 
b) se sont 

retrouvé 
c) s’ont 

retrouvées 
d) s’ont retrouvé X b c d 

10. a) lequel b) dont c) qu’ d) qui a b c X 
 
 
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A LA REDACCIÓ    ( 15 punts) 
 
3,5 punts   L’adequació  del contingut de l’escrit: el seu desenvolupament substantiu  
                    i la seva rellevància segons el tema tractat. 
 
4 punts      L’organització: l’expressió fluïda; l’establiment de les idees i del seu suport;   
                   la seva organització; la seva seqüència lògica i la seva cohesió. 
 
3,5 punts   El vocabulari: el nivell de sofisticació; l’efectiva selecció i ús del lèxic; la     
                   correcció  en la selecció de la forma de cada paraula; la correcta elecció del      
                   registre. 
 
4 punts      L’ús de la llengua: la construcció efectiva d’oracions complexes; el grau     
                  d’errors de concordància, temps verbal, número, ordre de la frase, funció de    
                  la frase, articles, pronoms, preposicions i frases adverbials. 
 
 


