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Alumnes enganxant als exàmens les etiquetes identificatives, abans d’iniciar la selectivitat a la UdL.
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S. ESPÍN
❘ LLEIDA ❘ Nervis i repassos d’últi-
ma hora van marcar ahir els mi-
nuts anteriors a l’inici de la se-
lectivitat per a 1.681 alumnes
lleidatans, 80 menys que l’any
passat. L’examen de castellà va
obrir foc i va resultar compli-
cat, almenys per als estudiants
consultats, al contrari que en
anys anteriors.Van haver d’ele-
gir entre un fragment del con-
te Los Jefes, de MarioVargas
Llosa, i un article del filòsof Jo-
sé Antonio Marina titulat La
Motivación, publicat a La Van-
guardia.En la prova de català,
més assequible segons els alum-
nes, la disjuntiva va ser entre
un fragment de l’obra La felici-
tat, de Lluís-Anton Baulenas, i
un altre del text Ciència i po-
esia, del lleidatà Jordi Pàmias,
que va ser el menys elegit.

Als dos exàmens van haver
de respondre qüestions relaci-
onades amb els textos, així com
sobre gramàtica, fonètica i se-
màntica.A més de castellà i ca-
talà, que són obligatoris, els fu-
turs universitaris també es van
enfrontar a proves de matèries
de modalitat com ciències de la
terra.

Exàmens a la Seu d’Urgell

Així mateix, a la Seu d’Ur-
gell es van examinar 90 alum-
nes, la majoria procedents dels
instituts Joan Brudieu de la Seu,
Pere Borrell de Puigcerdà i Hug
Roger II de Sort. I a Lleida van
fer les proves quatre estudiants
amb discapacitats.

La selectivitat segueix avui
amb els exàmens d’història o
història de la filosofia, llengua
estrangera, dibuix artístic, lla-
tí i matemàtiques, entre d’al-
tres. Demà, hi ha previstos els
de resta de matèries de moda-
litat. Els resultats es podran con-
sultar el dia 28 a www.gen-

ÒSCAR MIRÓN

Vargas Llosa complicamés el primer dia
de selectivitat quePàmias i Baulenas
Els alumnes veuenmés difícil l’examen de castellà, amb el primer autor, que el de català

La selectivitat va començar ahir per a 1.681 alumnes de Lleida. Un fragment d’un conte de Mario Vargas Llosa va

complicar l’examen de castellà, que els futurs universitaris van veure més difícil que el de català, en el qual van

aparèixer textos del lleidatà Jordi Pàmias i Lluís-Anton Baulenas. Les proves continuen avui i demà.

cat.cat/universitatsirecerca. La
lleiWert suprimeix la selecti-
vitat, malgrat que encara pas-
saran dos cursos fins que desa-
paregui. La reforma estableix
la nota de batxillerat com a ac-
cés a la universitat i permet a
cada una programar, a més, les
seues pròpies proves. Les uni-
versitats catalanes ja van anun-
ciar que mantindran una sola
prova coordinada que inclourà
el català.

«A la selectivitat, si
estudies molt no n’hi
ha per tant. L’examen
de castellà ha sigut
més difícil. Vull
estudiar ADE a la UdL.»

POL TORRELLES.MARISTES

Com li ha anat el primer dia i quina carrera triarà?

ENPRIMERAPERSONA

«La selectivitat fa més
por del que després
és. Vull entrar a la
International Business
Economics a
Barcelona.»

MARTÍ ROCA.MARISTES

«Cal estudiar dia a
dia. Sense diners és
gairebé impossible
estudiar. Vull fer
ciències polítiques a
la Pompeu.»

ANNA SÀEZ. GILI I GAYA

«Castellà ha sigut
més difícil, però en
general el nivell és
com el de l’institut.
Vull estudiar
Infermeria a la UdL.»

LLULL FARRANDO. GILI I GAYA

EXEMPLESDEPREGUNTESDELSEXÀMENSD’AHIR

Castellà
❚ Explicar el concepte d’el·lipsi gra-
matical i posar-ne un exemple.

❚ Indicar la funció sintàctica que
exerceixen els pronoms personals
àtons subratllats en les oracions“A
trenta personas les gusta esta pá-
gina” i “¿Te parece poco que te
quiero?”

❚ Definir diglosia (elegir entre qua-
tre opcions de resposta).

❚ Redactar dos frases que demos-
trin el caràcter polisèmic de les pa-
raules nudo i acento.

Català

❚ Definir la paraula anorreament o
escriure’n un sinònim.

❚ Què significa unaminyona de ca-
sa bona? Elegir entre “una criada
d’una família bondadosa, una mi-
nyona d’una casa rica, una filla

d’una casa catòlica o una nena
d’una casa ben construïda”.

❚ Infinitiu d’interrompia i d’imprès,
el gerundi de coure, el participi
masculí singular d’excloure i de ro-
mandre.

❚ Subratllar cinc grafies que corres-
ponguin al so alveolar fricatiu sord
[s] en la frase “En segons quins ca-
sos, és una bestiesa força conside-
rable, això de la zona blava: l’Admi-

nistració no perdona el ciutadà,
massa vegades.”

Ciències de la terra

❚ Proposar dosmesures de caràcter
estructural que el Govern podria
adoptar per garantir que es dispo-
si de les reserves d’aigua suficients
en cas de sequera.

❚ Diferència entre l’epicentre i l’hi-
pocentre d’un terratrèmol.

❚Quins són els dos gasos principals
que afavoreixen la formació de la
pluja àcida?

Matemàtiquesdeciències socials

❚ En un hort hi ha 50 pomeres. Ca-
da una produeix 800 pomes. Per
cada unamés que plantem, la pro-
ducció de cada arbre es redueix en
10 pomes. Quants arbres més hem
de plantar per obtindre la produc-
ció més alta?

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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