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Heu d'escriure totes les respostes a les preguntes plantejades en els fulls annexos. No hi 
heu de copiar l'enunciat de les preguntes: sols cal que indiqueu el número i la lletra de 
cadascuna. Les preguntes de la segona part es refereixen al text proposat, que heu de 
llegit atentament. 
 
 

ANIMALS EN PERILL D'EXTINCIÓ 
 

El tigre de Tasmània o el dofí del mar de la Xina són només dues de les més de mil 
espècies que han desaparegut des que l’ésser humà corre per la Terra, fa uns 200.000 anys. 
Un terç (322) d’aquestes víctimes de la desfaunació antropocèntrica s’han produït des de 
l’any 500; per situar-nos, a l’inici de l’Edat Mitjana. 
 
La velocitat de la desaparició d’animals és tan ràpida que les organitzacions animalistes 
cataloguen les espècies més fràgils i intenten conscienciar governs i ciutadania de la 
importància de la diversitat biològica però, ara per ara, la batalla està perduda. Les xifres 
que expliquen el SOS de la fauna són poc concretes perquè hi ha milers d’espècies sense 
catalogar, però tothom coincideix que l’amenaça és més real que mai i hi ha el risc 
d’arribar al punt de no retorn per a moltes d’aquestes espècies. ¿Anem cap a una sisena 
desaparició en massa d’animals? Sí. Si no es corregeixen actituds en dos segles, cap al 
2200 n’hi haurà una altra, que, a diferència de les anteriors, serà per ús i abús dels humans. 
 
Les dades del cens d’animals són poc concretes però molts científics donen per bons cinc 
milions (90%, invertebrats) que estan desapareixent a un ritme anual del 0,72%. Des de fa 
mig segle la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i els Recursos Naturals 
(IUCN) elabora la Llista Vermella sobre 76.800 espècies. 
 
La del rinoceront és la història d’un miracle i un (gairebé) desastre si no s’actua. El miracle 
es va produir fa dues dècades, quan les polítiques conservacionistes van aconseguir 
guanyar la batalla per a la seva supervivència. A principis del segle XX a l’Àfrica i a l’Àsia 
hi havia mig milió d’exemplars, que la caça, les guerres o la demanda de terres per a 
conreu o assentaments humans van fer reduir a tan sols 2.500 a principis dels 90. 
 
Ara, però, la veu d’alarma torna a sonar amb força entre els experts i si l’activitat dels 
caçadors furtius no es frena, els 25.000 exemplars que hi ha a l’Àfrica poden tenir els anys 
comptats, potser poc més d’una dècada. Pot ser una extinció en viu i en directe. 

Marta Rodríguez, Diari Ara, suplement 09/02/2015 
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Primera part 
1.1 Copieu al vostre quadern les paraules amb les grafies que hi falten. [1 punt] 
La situació és molt diferent en la teoria general de la re____ativitat. L'espai i el temps hi 
esdevenen magnitu____s  dinàmiques quan un ob____ecte es mou, o quan actua una 
for____, la  cur____atura  de l'espai-temps en resulta afectada —i, al seu ___orn, 
l'estructura de l'espai-temps afecta la manera com els co____os es mo____en i les 
for____es actuen. L'espai i el temps no tan sols afecten, sinó que són afectats per tot el que 
pa____a a l'univers. 

Història del temps, Stephen W. Hawking 
 
1.2 Poseu els pronoms febles corresponents en els buits de les frases següents. Copieu al 
vostre quadern el verb amb el pronom o pronoms febles corresponents. [1 punt] 
a. Volien dos entrepans i ara ________ volen tres més. 
b. Agafa la jaqueta i posa ________ per eixir al carrer. 
c. Vam demanar els apunts a les companyes i ________ vam retornar posteriorment. 
d. M'ha dit que dirà la veritat. Creus que ella ________ ha dit a tu? 
e. Avui no aniré a classe. Tu ________ aniràs? 
 
1.3 Ompliu els buits amb la forma corresponent dels verbs que hi ha entre parèntesis. [1 
punt] 
a. Joana i Pere han _____________ (DIFONDRE) una idea fantàstica. 
b. L'empresa cada dia _____________ (REDUIR) més les despeses econòmiques. 
c.  M'ha _____________ (COMPLAURE) moltíssim. 
d. Quan ell _____________ (DEBATRE) aquest assumpte, ja l'haurem resolt. 
e.  Nosaltres sempre _____________ (INCLOURE) els noms per ordre alfabètic. 
 
1.4 Col·loqueu en els buits la preposició adequada en cada cas. En cas que no hi calga 
posar cap preposició indiqueu-ho expressament amb el signe Ø.  [1 punt] 
a. El rector es complau ________ convidar-vos a la inauguració del curs. 
b. Viu ________ un poble de la comarca de la Marina Baixa. 
c. Confie ________ aprovar els exàmens. 
d. Ja no tinc por ________ que vinga. 
e. He vist passar ________ la teua professora de ioga. 
 
1.5 Formeu els mots derivatas o compostos que corresponguen a les definicions següents. 
[1 punt] 
a. Persona que ven peix (Paraula derivada) 
b. Moviment vibratori de la superfície de la Terra perceptible en una zona determinada 
(Paraula composta) 
c. Posar mobles en un lloc (Paraula derivada) 
d. Peça de tela que s'estén sobre el llit per a cobrir-lo o perquè faça més bonic (Paraula 
composta) 
e. Que prové de Grècia i de Roma (Paraula composta) 
 
1.6. Corregiu els barbarismes d'aquestes oracions. [1 punt] 
a. Els han concedit una tregua. 
b.  No deixa mai el mando de la televisió. 
c. Han construït una nova sede del govern. 
d. Joan no coneix aquesta adivinança. 
e. És un programa de detecció de huelles digitals. 
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Segona part (Preguntes proposades a partir del text) 
 
2.1 Digueu si són vertaderes (V) o falses (F) les asseveracions següents; poseu V o F en 
l'espai que hi ha davant de cada asseveració. [1 punt] 
a.  La tercera part de la desfaunació antropocèntrica s'ha produït des de l'inici de l'Edat 
Mitjana. 
b. La velocitat de la desaparició d'animals és tan ràpida que algunes organitzacions diuen 
que l'amenaça és més real que mai. 
c. Si no es corregeixen les actituds actuals, en dos-cents anys aproximadament hi haurà la 
sisena desaparició en massa d'animals. 
d. Fa dues dècades, les polítiques conservacionistes van evitar l'extinció del rinoceront. 
e. Perillen els 25.000 exemplars que hi ha a l'Àfrica a causa de l'activitat dels caçadors 
furtius. 
 
2.2 Doneu un sinònim o expliqueu què voleu dir en el text les paraules o expressions 
següents. [1 punt] 
a. Desfaunació antropocèntrica 
b. Organitzacions animalistes 
c. Arribar al punt de no retorn 
d. Guanyar la batalla 
e. Llista Vermella 
 
2.3 Redacteu un text on expresseu la vostra opinió personal sobre el tema que planteja el 
text (10 línies aproximadament). [2 punts] 


