SEMINARI PER A HUMANITATS – MODEL DE PROVA 1
Teoria
1. Llengua i varietats dialectals.
2. La terminologia i els centres terminològics de l’àmbit català.
Pràctica
3. Indicau el terme correcte o preferent de les dues opcions que s’ofereixen:
-Aquella dona ...................(marroquina/marroquí) és molt .............(pobre/pobra).
-El personatge ............ (cabdal/cabal) d’aquesta història és l’assassí.
-Un període de tres anys ...................(s’anomena/ es nomena) .............. (trienni/trieni).
-Telefonaré al secretari per saber .............. (la dada/la data) de la reunió.
-Han de canviar ..........................(la capçalera/ l’encapçalament) de tots els impresos
perquè han dissenyat un nou logotip.
-De Formentera hem visitat el ................................................( Cap de Barbaria/ cap de Barbaria)
i...................(La Mola/ la Mola).
-Ciutat del Cap és un nucli urbà de la República de .................... (Sud-àfrica/Sudàfrica).
-La .............................. (infraestructura/ infrastructura) hotelera de Mallorca millora.
-Els texts ............................ (jurídico-administratius/ juridicoadministratius) són els més
antics.
-La ................(tassa/taxa) d’......................(immigració/inmigració) s’ha incrementat.
-La .................... (mil.lèsima/milèssima) part d’un metre.
-No totes les esglésies tenen ................ (transsepte/transepte).
-....................... (L’ONU/ La ONU) es va crear.........................(en l’any/ l’any) 1945.
-Al vessant ................ (nord/nort) de la ......................... (muntanya/montanya) hi plou
tant com a les zones de clima .................... (monzònic/monsònic).
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4. Corregiu les errades dels dos fragments. Assenyalau-les al text i després tornau-les
escriure correctament.
A) Que el clima ha sigut sempre el mateix es una veritad com a una casa.
Cualsevol fenòmen climàtic, per estrany i inverosímil que ressulti –fins i tot una
nevada en mig del Sahara-, te explicació, però lo que no acaba de possar d’acord als
meteoròlogs, i encén la discusió, és la inussual i extranya frecuència de situacions
climàticas extremes desde la meitat d’aquest segle, especialment intenses en la
darrera dècada. Sequies en zones húmedes, plujes torrencials en regions seques,
reducció brusca dels contrastos estacionals. Esteim davant símptomes d’un cambi
climàtic a llarg plaç o responen, solsament, a variacions pròpies dels cicles curts del
clima i a fenómens naturals que, malgrat siguin puntuals, són molt aguts.
A finals del estiu del passat any, l’Estat de Colúmbia, en EE.UU., va registrar unes
temperatures inusuals per l’època: fins trenta-tres graus centígrats.
B) Baix el meu punt de vista, aquest llibre es molt interesant, doncs l’autor fa un estudi
molt complet de les paraules més comuns que forman la nostra llengua, i relaciona els
mots que es parlen actualment en els mots que es parlàven antiguement.
Reculleix molts d’exemples de distints moments de l’història del cátala i demostra la
evolució que han sofert a lo llarg dels temps. També fa referencia als neologismes, als
préstams d’altres llengues, principalment del francés l’anglés, i també algúns del Italia i
aleman. Aquest estudi, que afecta a moltes àreas del domini llingüístic, ens ajuda a
conéixer l’origen de les paraules de la llengua catalana.
5. Tria un tema del currículum de la teva especialitat, escriu el títol i redacta’n una
part adaptada a un nivell de batxillerat o de grau superior de formació professional.
Extensió: mínim 300 paraules.

Puntuació
20 punts
20 punts
20 punts
20 punts
20 punts

1.Pregunta 1
2.Pregunta 2
3.Exercici 1
Pràctica
4.Exercici 2
5.Exercici 3
TOTAL
Puntuació mínima per superar la prova escrita
Teoria

40 punts
(mínim 20 punts)
60 punts
(mínim 20 punts)
100 punts
50 punts
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