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Sèrie 3 
 
TEXT: Franc Ponti. «Hotels que innoven». L’Econòmic (1 novembre 2014) 
_____________________________________________________________________ 
 
Criteris generals  
La nota de cada part (comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística) no pot ser 
inferior a 0 punts. Així, per exemple, si de la suma de la puntuació de les qüestions 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5 i 1.6 en resulta un número negatiu, s’ha de considerar que la nota de comprensió 
lectora és 0 punts. El descompte per faltes només és aplicable a la part d’expressió escrita. 
_____________________________________________________________________ 
 
1. Comprensió lectora [3 punts]  
Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent.  
  
[Cada resposta correcta val 0,5 punts. En les qüestions d’opció múltiple, es 
descomptaran 0,16 punts per cada resposta incorrecta; per les qüestions no 
contestades no hi haurà cap descompte.]  
 
1.1 Per a l’autor del text, els hotels convencionals 

b) no emocionen els clients. 
  

1.2 Un hiperònim d’esmorzar és 
c) àpat 
  

1.3 La intenció de l’autor del text és  
a) explicar que la innovació hotelera atrau els clients. 
  

1.4 El sintagma lloc ombrívol significa 
c) lloc en el qual no hi toca el sol. 
  

1.5 Un antònim de malauradament és  sortosament, afortunadament, venturosament. 
 
1.6 Un mot o expressió equivalent de com un tronc és com una soca, profundament, 

amb profunditat, intensament, amb intensitat. 
 
 
2. Expressió escrita. [4 punts] 
[Es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de 
sintaxi.] 
 
2.1 Redacteu de nou el passatge I el bany? Una peça importantíssima, a vegades més 

que la mateixa habitació de manera que incorporeu un verb a cada una de les dues 
frases. [1 punt] 

 
I què diré del bany? És una peça importantíssima, a vegades més que la mateixa 
habitació. 
 
2.2  Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, 

explicant quines característiques i serveis dels hotels valoreu més. 
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Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic 
i sintaxi) de la redacció. [3 punts] 

 
Una resposta possible: 
 
Les característiques i serveis que jo valoro més dels hotels no tenen a veure 

amb la imaginació, com demana l’autor, sinó amb el que espero pel preu que he 
pagat. Si l’hotel no és dels més barats, espero sobretot que hi hagi un bon servei 
d’atenció a la gent: recepcionistes amables, cambrers eficients, etc. I que tinguin un 
bon servei de cafeteria que no tanqui a les deu de la nit. 

 
 
3. Reflexió lingüística. [3 punts] 
Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent. 
[3 punts: cada resposta correcta val 0,5 punts. En les qüestions d’opció múltiple, es 
descomptaran 0,16 punts per cada resposta incorrecta; per les qüestions no 
contestades no hi haurà cap descompte.] 

 
3.1 La tercera persona singular del pretèrit imperfet de subjuntiu de caure és 

b) caigués 
  

3.2 El segment im del mot immòbil és el: 
c) prefix 
  

3.3 Quin és el verb correcte derivat de comiat? 
d) acomiadar 

 
3.4 El relatiu que, amb el mateix valor, pot substituir el relatiu que de la frase Ho va fer 
saber al director, que no el va voler escoltar és: 

c) el qual 
 

3.5 El pronom feble amb què se substituiria la seqüència en Catalunya de la  
frase Pensaven en Catalunya és hi. 

  
3.6 El gerundi de percebre és percebent. 
 


