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/OHJHL[�DWHQWDPHQW�HO�VHJ�HQW�WH[W�L�IHV�OHV�DFWLYLWDWV�TXH�WUREDUjV�DFRQWLQXDFLy�
El pilot Jorge Lorenzo insisteix que les carreres de motos s’han de deixar per als
professionals, i només en circuit. Però també assegura que molt sovint paguen
justos per pecadors, per culpa d'uns quants que condueixen com bojos.

�� ¢4Xq� FUHXV� TXH� SUHWpQ� HO� *RYHUQ� DPE� OD� LQVWDXUDFLy� GH� OD� ,QVSHFFLy7qFQLFD�GH�9HKLFOHV�SHU�DOV�FLFORPRWRUV�D�SDUWLU�GH�O
DEULO�GHO�����"
- És clar que aquesta decisió s'ha pres per eliminar riscos a les carreteres i a les
ciutats. La intenció principal és aconseguir que els joves corrin menys amb les
motos.��¢3HUz�FRQVLGHUHV�TXH�DTXHVWD�PHVXUD�VHUYLUj�SHU�D�DOJXQD�FRVD"
- Potser alguns joves aniran amb més cura i vigilaran més els trucatges de les
seves motos. Potser hi haurà més precaució i més seguretat. Però tampoc tinc
clar que la ITV solucioni del tot el problema, perquè per evitar un accident, el que
importa principalment és l'actuació del conductor, no si la moto és capaç d'agafar
més o menys velocitat. A més, segur que als usuaris d'aquests vehicles no els fa
gaire gràcia la decisió.�� 0ROWD� JHQW� SHQVD� TXH� HOV� MRYHV� FRQGXHL[HQ� HOV� FLFORPRWRUV� GH� IRUPDHVERMDUUDGD���
- No és així. És cert que hi ha joves que els agrada fer-se els xulos amb la moto i
condueixen de forma arriscada. Són coses de l'edat. Però també és veritat que
aquests són una minoria, perquè n'hi ha molts altres que condueixen d'una
manera segura.��¢4XLQV�VyQ�HOV�HOHPHQWV�EjVLFV�SHU�FRQGXLU�DPE�VHJXUHWDW"
- És imprescindible portar casc. També cal saber que al carrer sempre hi ha
imprevistos, et pot aparèixer algú en qualsevol lloc. Per això no s'ha d'actuar
com als circuits de motos, s'ha de mantenir un marge de seguretat i s'han de
posar tots els sentits en la conducció. Al cap i a la fi, quan vas en moto, has de
ser conscient que el teu cos és la teva carrosseria.��3HU�DL[z�PDWHL[��¢FUHXV�TXH�HOHYDU� O
HGDW�SHU�SRUWDU�FLFORPRWRUV�GHOV���DOV����DQ\V�pV�SRVLWLX"
- Jo crec que hi ha gent de 14 anys que està perfectament preparada per portar
ciclomotors. Si eleven l'edat, hi haurà menys accidents perquè hi haurà menys
gent que porti ciclomotors, però això no vol dir que un noi de 14 anys no estigui
capacitat per conduir.

El Periódico de l’Estudiant
12/06/2004
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$FWLYLWDW������SXQW�
Una d’aquestes afirmacions 12 es correspon amb el que pensa en Jorge
Lorenzo. Quina ?

    a) L’actitud dels conductors és fonamental per evitar els accidents.

               b) Els joves de 14 anys estan poc preparats per conduir ciclomotors.

               c) Amb la ITV es reduirà el nombre de motos trucades pels usuaris.

               d) La majoria de joves condueixen amb seguretat i de forma prudent .

L’ afirmació que 12 es correspon amb l’opinió d’en Jorge Lorenzo és la  ____.

$FWLYLWDW������SXQW�
2.1. Anota el fragment del text que justifica cada una de les següents afirmacions
(0,5 p):

a)  La ITV no soluciona tot el problema.

b) Si eleven l’edat hi haurà menys accidents.

2.2. Explica el significat de l’expressió “el teu cos és la teva carrosseria.” (0,5 p)

$FWLYLWDW������SXQW�
Quina mena de text és el que has llegit? Justifica la teva resposta tot fent
referència a la font (d’on està extret el text) i la forma.
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/Ê;,&
$FWLYLWDW������SXQW�
Anota un sinònim que pugui reemplaçar cada una de les següents paraules
subratllades del text .

a) intenció: __________________

b) eleven: __________________

c) cura: __________________

           d) crec:         __________________

           e) actuació:   __________________

$FWLYLWDW������SXQW�
Relaciona cada una de les següents expressions del text anotant-ne la lletra al
costat del seu significat o expressió equivalent. Un dels significats ha de quedar
sense relacionar.

EXPRESSIÓ SIGNIFICAT o EQUIVALÈNCIA
a Paguen justos per pecadors És propi dels joves.
b No els fa gaire gràcia Han perdut l’alegria.
c Són coses de l’edat Ho fan conscientment.
d Hi posen tots els sentits En surten perjudicats pels altres.

No hi estan massa d’acord.

*5$0¬7,&$
$FWLYLWDW������SXQW�
Completa la graella amb les formes adients de la 3ª persona del singular del
mode indicatiu. Les faltes d’ortografia invaliden la resposta.

PRESENT IMPERFET FUTUR
ell porta

hi haurà

ell vigila

ell conduïa

ell serà
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$FWLYLWDW������SXQW�
Com ja saps, l’atribut és el complement típic dels verbs ser, estar i semblar.
Sovint el nucli de l’atribut és un adjectiu que concorda amb el subjecte de
l’oració. Observa l’exemple i subratlla el nucli de l’atribut de cada una de les
següents oracions.

Exemple: És veritat que aquests són una minoria.
                                             atribut

a) La moto és capaç d’agafar més velocitat.

b) És imprescindible portar casc

c) És clar que aquesta decisió s’ha pres per evitar riscos.

d) La gent de 14 anys està preparada.

(;35(66,Ï�(6&5,7$
6LWXDFLy
Al teu nou centre de Formació Professional no hi ha prou espai per aparcar el
gran nombre de ciclomotors dels estudiants. A proposta de la directora i com a
representant del Consell d’alumnes, adreces una sol·licitud a l’Ajuntament de la
teva localitat per proposar una solució.

$FWLYLWDW������SXQWV�
A partir de la situació plantejada, redacta una sol·licitud en català d’unes 100
paraules a la plantilla de document de la pàgina següent.

Valorarem en la teva redacció que:

- plantegis la situació i la demanda d’acord amb la plantilla donada,
- construeixis oracions senzilles i clares i sense errades ortogràfiques,
- facis servir un registre adequat al document que estàs escrivint,
- ordenis el teu discurs utilitzant marcadors temporals i lògics (en primer

lloc, a més, per això, en conseqüència),
- evitis repeticions i vaguetats,
- siguis original i coherent en l’exposició dels fets i en la proposta de

solució.
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$MXQWDPHQW�GH�9LODERVF
Documentació interna

62/Â/,&,78'
        El sotasignant ___________________________________________
        amb    DNI ____________________________ i nascut a__________
        __________________  amb data __________________

     EXPOSO:

      I per aquests motius, DEMANO :

Signatura del demandant


