
 

 

[Et presentem el Plan Caixa 5 Flaix, un pla de pensions garantit per “La Caixa” 

que, a més d’oferir-te tranquil.litat per al futur, et permetrà triar entre dues 

opcions excepcionals. D’una banda, podràs accedir a un dipòsit a 1 any al 5% 

TAE* amb els interessos per endavant i fins al doble de l’aportació que facis al 

pla. I de l’altra, et podràs endur una càmera digital Olympus de qualitat 

rèflex. No deixaràs de somriure] 

 



 

 

1.Comprensió del text.[3 punts] 

a) Descriu el tema o tesi i les parts bàsiques del text. [1 punt]  

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de tres 

línies[1 punt] 

c)¿Quin tipus de text és aquest?¿A quin àmbit d’ús pertany? [0’50 punts] 

¿Quina classe de connectors són a més i D’una banda...de l’altra...? 

d)¿Quins codis, a més del lingüístic trobem en aquest text?¿Quin 
imperatiu marca significativament el text? 

Raona-ho [0’5 punts] 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 

a)Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt; -025 per 

resposta errònia] 

1.presentem L.1  ¿sorda o sonora?  

2.podras acudir L.3 ¿sorda o sonora? 

4.interessos L.4 ¿sorda o sonora? 

5.digital L.5  ¿sorda o sonora? 

 

b) Indica la classe d’oració subordinada subratllada i substitueix-la per un 
pronom feble, si és possible. [1 punt; -025 per resposta errònia] 

1.[Un pla](...) que [...] et permetrà triar entre dues opcions excepcionals   

2.[El Pla] et permetrà triar entre dues opcions excepcionals. 

3.[Tu obtindràs] el doble de l’aportació que facis al pla. 

4.[Et permetrà tenir] tranquil.litat per al futur 

 

c)Explica el significat que adquireixen aquestes expressions al text o 

escriu una expressió equivalent[1 punt; -025 per resposta errònia] 

1.garantit L.1 

2.oferir L.2 

3.per endavant L.4 

4.opcions L.3 

 
3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 

a) Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va 

des de la postguerra fins a finals dels anys 70.[2 punts] 

 

b) ¿Què penses de l’actual crisi econòmica global? ¿Quins han estat els 

responsables? ¿Quin paper hi han jugat les entitats financeres? ¿Què saps 

dels moviments de protesta que han aparegut?  

(extensió: unes 150 paraules)[2 punts] 

 

 


