
“De buit en buit”. Solucionari 
 
1) Identifica els connectors que apareixen al paràgraf següent i digues de quin tipus són: 
 
"Sentim, doncs, el buit de la nostra frustració, però aquesta no és res comparada amb la 
que pateixen les víctimes del nostre sistema" 
 
Puntuació: 0’5 per connector 

• Identificació: 0’2 punts 
• Tipus: 0’3 punts 

  
Solució: 

• “Doncs”. Connector consecutiu. 
• “Però”.  Connector adversatiu o de contrast 
• “Amb la que”. Connector relatiu. 

 
2) Comenta quin procés morfològic ha originat els mots següents i delimita els 
morfemes derivatius que els componen. Després, per a cada mot tria un dels 
constituents derivatius que el formen i escriu-ne un altre que continga el mateix 
morfema derivatiu. 
 
Puntuació: 0’5 per mot 

• Tipus de procés: 0’2 
• L’altre exemple: 0’3 

 
Solució: 

• "engreixat”. Mot format per prefixació a partir del prefix verbalitzador “en” i de 
la base adjectival “greix”. Un altre exemple: “entendrir” 

 
• “televisió". Mot format per composició culta a partir de les bases “tele” i “visió”. 

Un altre exemple: “teleaddicte”, “cosmovisió” 
 

• "cirurgià". Mot format per sufixació a partir del sufix nominal “a” i de la base 
nominal “cirurgia” (amb elisió posterior de la vocal final de la base). Un altre 
exemple: “valencià” 

 
3) Escriu un sinònim o explica el significat dels mots següents:  
 
Puntuació: 0’5 per mot 
 
Solució:  

• "forassenyat". Desmesurat, exagerat.  
• "llar". Casa que hom habita. Residència 
• "clergues". Persona que ha rebut ordes sagrats. Capellà. Rector 

 
4) Identifica els recursos tipogràfics que apareixen al text i digues quina funció realitzen 
en general i quina funció específica acompleixen al text 
 



Puntuació. A títol orientatiu, 0’5 per apartat. Si en desenvolupen 3, tenen la puntuació 
màxima. No cal que siguen exhaustius, perquè aquesta pregunta és molt llarg. 
 
Solució: 
 

a) Tipus de lletra: cursiva, negreta i redona 
• La negreta s’empra per a destacar paraules o frases, en aquest cas, per a 

destacar el títol 
• La cursiva s’empra per a destacar paraules i per a citar obres, com en aquest 

cas 
 

b) Disposició del text: paràgrafs; entrades de paràgraf 
 
Hi ha tres paràgrafs sense entrar, separats amb una línia en blanc 
 
c) Puntuació: coma, punt i coma, punt i apart, punt i seguit, dos punts 
 
d) Altres recursos. Cometes. S’empren per a les citacions directes, com en el cas del 
text, i per als títols. Majúscules (s’empren en noms propis, al començament de 
paraula i després de punt i apart) i minúscules (en els casos restants). 

 


