
 

 

Proves d’accés a la Universitat per als més grans de 
25/45 anys 

Llengua Catalana 
Instruccions generals: 

1. Heu de separar els fulls tallant-los amb molta cura per la línia de punts. És recomanable que 
abans els doblegueu per la línia de punts. 

 

2. Emplenau la caràtula amb el número del vostre document d’identitat, nom i cognoms. 

3. ÉS IMPORTANT que marqueu correctament totes les caselles corresponents al document 
d’identitat. La marca ha de quedar com aquesta: 

Fixau-vos bé que marcau correctament la fila i la columna corresponents al número que heu 
de marcar. Un error freqüent és marcar l’1 a la fila 0. Després d’emplenar les caselles del 
document d’identitat i el codi d’examen, revisau que les heu marcades correctament. 

Instruccions per marcar el document d’identitat al full de respostes 

 Document Instrucció 

1 DNI / NIE Heu de marcar la part numèrica del document. Si el 
document té menys de 8 dígits numèrics, mirau el punt 3 
d’aquesta taula. 

2 Identificadors de 
més de 8 dígits 
numèrics 

Heu de marcar els primers 8 dígits numèrics del 
document començant per l’esquerra. 

Exemple d’identificador: 800A12B7457 

 

3 Identificadors de 
menys de 8 dígits 
numèrics 

Per exemple, si el document té 6 dígits numèrics, heu de 
marcar 2 zeros començant per l’esquerra i després 
marcar-ne la part numèrica. Exemple d’identificador: 
81A2B745 

 

4. Començau a respondre l’examen per la pàgina 2, seguint la numeració i no heu d'escriure 
fora dels marges superior (per damunt del codi de barres) i inferior (després del peu de 
pàgina). 
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L’examen s’ha de respondre en un full adequat perquè el pugui corregir un lector òptic. 

Les cinc primeres preguntes són de comprensió lectora, i s’han de respondre seguint les 
instruccions específiques que encapçalen les preguntes.  

A partir de la sisena pregunta, de les quatre opcions que es donen per a cada pregunta, 
només n’hi ha una de correcta. La prova es puntua sobre 10, i cada pregunta val 0,2 
punts. Les respostes incorrectes o en blanc no descompten del total de la nota. 

Comprensió lectora 

De vegades penso que la generalització de l’ús dels rellotges portàtils deu haver estat 
una de les revolucions més profundes de la vida de la humanitat en l’època moderna. 
Una revolució silenciosa i lenta, quasi imperceptible en les seves manifestacions, però de 
conseqüències subtilment acusades. El sentiment del temps ha d’haver canviat de 
manera notable en l’home mitjà, quan aquest ha començat a tenir al seu abast la màquina 
domèstica o personal del rellotge. El rellotge de sol, el rellotge d’arena, qualsevol altre 
procediment rudimentari d’enregistrar el pas del temps, eren, segons sembla, unes 
formes de constatació exteriors i rígides: no arribaven a afectar la consciència de la 
temporalitat que, més o menys instintiva, tenia l’individu. [...] Ara tenim comptadors de 
temps que ens acompanyen les vint-i-quatre hores del dia. Els necessitem per a regular 
les nostres activitats més importants i les més banals. D’entrada semblen uns artefactes 
inofensius, simplement útils. Però juguen un paper en la nostra vida que no tenia 
precedents. Amb el temps, l’home d’avui fa el que feia i ha fet l’home d’abans: aprofitar-lo, 
perdre’l, matar-lo, passar-lo. La diferència és que ara té contínuament davant dels ulls 
una esfera impassible i unes busques incessants, que li ho mesuren -que li ho compten. 

Joan Fuster, Diccionari per a ociosos 

Vertader o fals? Cada ítem és una pregunta diferent.  

1. Per a l’autor, els rellotges portàtils han constituït una autèntica revolució. 
2. El sentiment del temps sempre ha estat el mateix per a l’home mitjà. 
3. Els rellotges són aparentment artefactes inofensius. 
4. La percepció actual del temps és la mateixa que la d’abans. 
5. El paper que té el rellotge en les nostres vides no té precedents. 

6. El Llibre de meravelles és una obra escrita per... 

a. Ausiàs March 
b. Ramon Muntaner 
c. Ramon Llull 
d. Jaume Roig 

7. Salvador Espriu és l’autor de 

a. La Ben Plantada 
b. La pell de brau 
c. El poema de la rosa als llavis 
d. Mar i Cel 
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8. La característica principal dels dialectes occidentals és... 

a. No existeix la E oberta  
b. La neutralització de les vocals A/E en posició àtona 
c. La manca de neutralització de les vocals A/E en posició àtona 
d. No existeix la O oberta  

9. Pompeu Fabra és l’autor de... 

a. El Diccionari general de la llengua catalana 
b. El Diccionari Català-Valencià-Balear 
c. El parlar de Mallorca 
d. El Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana 

10. Quina separació sil·làbica és incorrecta? 

a. Des-in-for-mar 
b. Des-aï-llat 
c. Sub-sis-te-mes 
d. Vos-al-tres 

 

11. Quin d’aquests buits ompliríeu amb la lletra c? 

a. Ca__ic 
b. Do__i 
c. Carni__er 
d. Mi__er 

 

12. Quin buit ompliríeu amb la lletra d? 

a. Senectu__ 
b. Acritu__ 
c. Estatu__ 
d. Virtu__ 

 

13. Quin d’aquests buits ompliríeu amb la lletra tx? 

a. Bate__ 
b. Go__ 
c. Escabe__ 
d. Mare__ 

14. Quin d’aquests buits no ompliríeu amb la lletra s? 

a. ___abó 
b. ___abata 
c. ___eba 
d. ___afrà 
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15. Quina paraula ha de dur accent? 

a. Examen 
b. Examens 
c. Venia 
d. Venien 

16. Quina paraula ha de dur accent tancat? 

a. Acacia 
b. Historia 
c. Ciencia 
d. Cantare  

17. En quina paraula hi ha un diftong? 

a. Aigua 
b. Actua 
c. Evacua 
d. Avalua 

 

18. Quina d’aquestes frases és del tot correcta? 

a. Perquè has arribat tard? 
b. Per què has arribat tard? 
c. Per que has arribat tard? 
d. Perque has arribat tard? 

 

19. Quina paraula no ha de dur dièresi? 

a. Raül 
b. Obstruïa 
c. Conduïnt 
d. Aïllament 

20. Quina paraula ha de dur dièresi? 

a. Produir 
b. Produiré 
c. Produint 
d. Produit 

21. Quina forma de plural és incorrecta? 

a. Diumenges 
b. Dimartsos 
c. Dissabtes 
d. Dilluns 
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22. Quina sèrie és correcta? 

a. Espeleòleg, espeleòlega, espeleòlegs, espeleòlegues 
b. Alumne, alumna, alumnas 
c. Filòleg, filòloga, filòlegs, filòlogues 
d. Surfiste, surfista, surfistes 

23. En quina d’aquestes frases hi ha un error d’ortografia? 

a. Trauré el pastís del forn quan arribis. 
b. Durant l’assamblea es va decidir la manifestació d’avui. 
c. La vostra cunyada ha superat les proves d’accés. 
d. Aquell viatge va ser meravellós. 

 

24. Quina és la forma incorrecta? 

a. Tesi doctoral. 
b. Dosis encertada. 
c. Hipòtesi vàlida. 
d. Crisi existencial. 

 

25. Quina de les frases següents és del tot correcta? 

a. Una alzina impedia la visió del paissatge. 
b. Tenia la costum de llevar-se molt d’hora. 
c. Els anglessos i els japonessos tenen interessos diversos. 
d. Ens va presentar la seva promesa a l’hora d’esmorzar.  

 

26. En quina frase hi ha un error ortogràfic? 

a. Hem decidit viure junts. 
b. Em suposat que vendríeu tots a sopar. 
c. Em temia el pitjor, però no va ser res. 
d. Em delia per viatjar a Lisboa. 

 

27. Quina frase és correcta? 

a. Vaig anar a l’Havana a passar-hi un mes. 
b. Baix el meu punt de vista això que comentes és fals.  
c. N’Immaculada ha fet tard tota la setmana. 
d. Vaig visitar a la germana de’n Jesús. 

 

28. Quina oració és incorrecta? 

a. No n’hi posaré gaire. 
b. Diuen que demà plourà. 
c. El pastís que ens han servit m’agradat molt. 
d. Tothom ha arribat a l’hora de la migdiada. 
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29. En quina d’aquestes frases hi ha un error d’ortografia? 

a. Treuré la coca del forn quan arribis. 
b. Durant l’assemblea es va decidir la manifestació d’avui. 
c. La vostra cunyada ha superat les proves d’accés. 
d. Aquell psiquiatre era un bon expert. 

30. Quin d’aquests mots fa el femení amb -essa? 

a. Metge 
b. Marquès 
c. Japonès 
d. Fluix 

31. Quin dels següents participis és incorrecte? 

a. Debatuda 
b. Resolguda 
c. Combatuda 
d. Compromesa 

 

32. Quin gerundi és correcte? 

a. Beguent 
b. Volguent 
c. Pertanyent 
d. Sapiguent 

 

33. Quina oració conté una forma verbal mal usada? 

a. Si fas això, no te’n sortiràs. 
b. Si no haguessis dit res, el rumor no s’hauria estès tan aviat. 
c. Conec una al·lota molt intel·ligent. 
d. Si m’haguessis avisat, t’hi hagués acompanyat. 

 

34. Quina oració conté una forma verbal mal usada? 

a. Podíem sortir quan sentíem el timbre, però no abans. 
b. Ha imprimit tots els documents alhora. 
c. Fa una hora que els llegums bullen. 
d. Hagué d’anar al metge perquè tossia molt.  

 

35. Només hi ha una oració correcta. Quina? 

a. La noia biscaina estava amoinada perquè son pare s’havia arruïnat. 
b. Van valorar sobretot l’eloqüència i la fluïdesa de la mèdium. 
c. Les ensaimades no tenen gaire proteines. 
d. Ara reproduïu el diàleg seguent.   
 

36. Quina sèrie d’aquestes és incorrecta? 

a. Bat, batia, batiré, bati. 
b. Dorm, dormia, dormiré, dormi. 
c. Conec, coneixia, coneixeré, conegui. 
d. Tem, temia, temeré, temi. 
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37. La neta va visitar… 

a. La padrina 
b. A la seva padrina 
c. En la seva padrina 
d. Seva padrina 

38. No faig comptes convidar… 

a. Al meu amic. 
b. An el meu amic. 
c. El meu amic. 
d. En el meu amic. 

 

39. Diuen que donaran el diploma a totes les alumnes presentades. 

a. Els donaran el diploma. 
b. Els hi donaran el diploma. 
c. Les donaran el diploma. 
d. Lis donaran el diploma. 

 

40. Ha escrit deu cartes a les administradores de l’empresa… 

a. Lis ha escrit deu cartes. 
b. Els n’ha escrit deu cartes. 
c. Els ha escrit deu cartes. 
d. Les ha escrit deu cartes. 

 

41. L’escriptor ha escrit quaranta novel·les… 

a. Els ha escrit. 
b. Ha escrit quaranta. 
c. Els hi ha escrits. 
d. N’ha escrit quaranta. 

 

42. Quina d’aquestes oracions és incorrecta? 

a. Va trobar la nina badallant. 
b. El batle va cloure la sessió, aplaudint tothom les seves paraules. 
c. Vaig veure na Mireia anant a cal metge. 
d. Tallant bròquil m’he fet un tall amb el ganivet. 

 

43. Marcau quina de les formes següents és incorrecta: 

a. Imprimint (gerundi del verb imprimir). 
b. Nosaltres estiguéssim (imperfet de subjuntiu del verb estar). 
c. Componguent (gerundi del verb compondre). 
d. Tu umpls (present d’indicatiu del verb omplir). 
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44. Quina oració és correcta? 

a. Per ventura n’Aina em convidarà a sopar. 
b. No he pogut venir antes perquè tenia que fer una comanda urgent. 
c. Em va avisar que calia presentar un certificat metge. 
d. Alomillor és a la professora, a qui has d’avisar. 

 

45. Quina frase és correcta? 

a. El dubte que tenia era fàcil de resoldre. 
b. Vivia a les afores de la ciutat. 
c. Sentia un aroma espessa de cafè. 
d. Va veure el resplendor des de molt lluny. 

 

46. Quina oració té un barbarisme? 

a. Els mitjans de transport de la ciutat van molt bé. 
b. Feia un mes i pico que no l’havia vista. 
c. He agafat el metro per arribar a la Universitat. 
d. Segurament acabaré prest i podrem quedar per sopar. 

 

47. Quina d’aquestes oracions és correcta? 

a. Hem fa la impressió que el film no t’ha agradat. 
b. Hem pensava que ja hauries resolt el problema. 
c. Em fet una festa de pinyol vermell. 
d. Hem anat de compres per Palma. 

 

48. Quina oració és correcta?  

a. Vaig veure dues hortènsies blaves i una de blanca.  
b. Vaig veure dues hortènsies blaves i una blanca. 
c. Vaig veure dues hortènsies de blaves i una de blanca.  
d. Vaig veure dues hortènsies de blaves i una blanca. 

49. Quina frase és del tot correcta?  

a. Na Lluisa mai sabia que havia de dir.  
b. Na Lluísa mai sabia que havia de dir.  
c. Na Lluïsa mai sabia què havia de dir. 
d. Na Lluísa mai sabia què havia de dir.  

50. Quina frase és correcta? 

a. Desde el meu punt de vista, això que dius és un disbarat. 
b. Cal resoldre els problemes de l’humanitat. 
c. Va tornar de l’Índia amb l’ànima recuperada. 
d. La casa nova de en Martí està molt ben acabada. 
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SOLUCIONS 

1. Vertader 

2. Fals 

3. Vertader 

4. Fals 

5. Vertader 

6. C 

7. B 

8. C 

9. A 

10. B 

11. A 

12. B 

13. C 

14. C 

15. B 

16. D 

17. A 

18. B 

19. C 

20. D 

21. B 

22. C 

23. B 

24. B 

25. D 

26. B 

27. A 

28. C 

29. A 

30. A 

31. B 

32. C 

33. D 

34. B 

35. B 

36. A 

37. A 

38. C 

39. A 

40. C 

41. D 

42. B 

43. C 

44. A 

45. A 

46. B 

47. D 

48. A 

49. C 

50. C 

 


