
La dependència dels joves del ‘messenger’ inquieta els metges 
Solucionari 

 
1) En els fragments següents extrets del text hi ha uns elements en cursiva. Indica si es tracta 
d’una conjunció o d’un relatiu. En aquest segon cas, assenyala a quin element fa referència. 
 
Puntuació: 0’5 per cas ben resolt (en els casos b i c: 0’25, relatiu, i 0’25, referència). 
Solució: 

a. “noies de 14 o 15 anys que, així que arriben a casa, [...], corren a connectar-se 
amb les amigues ”  (línia 11): conjunció. 

b. “corren a connectar-se amb les amigues de qui s’acaben d’acomiadar”  (línia 12): 
relatiu, fa referència a les amigues. 

c. “l’ordinador queda vetat a casa per a qui té el problema de dependència” (línia 
23): relatiu, no té un antecedent explícit (relativa substantivada). 

 
2) Explica quin procés de formació de paraules ha originat els mots següents i, per a cada cas, 
escriu-ne un altre de format pel mateix procés i que continga un dels morfemes constitutius 
(afix, arrel o base) del mot de partida: 
 
Puntuació: 0’5 per paraula 
• Tipus de procés: 0’2 
• L’altre exemple: 0’3 
Solució: 

a. publicitat (línia 3): mot format per derivació (sufixació) a partir de la base 
adjectival públic i el sufix nominalitzador –itat. Un altre exemple: capacitat, 
espontaneïtat; publicació, publicitari. 

b. videojocs (línia 7): mot format per composició a partir dels noms video i  joc. Un 
altre exemple: tripijoc, videoconsola. 

c. desproporcional (línia 19): mot format per derivació (prefixació i sufixació) a 
partir de la base nominal proporció. Es produeix una derivació successiva: primer 
hi ha una prefixació (prefix des-), que forma el substantiu desproporció, i després 
una sufixació (sufix –(n)al), que dóna lloc a l’adjectiu desproporcional. Un altre 
exemple: condicional, desactivar, proporcionable. 

 
3) Torna a escriure els fragments següents extrets del text substituint els sintagmes destacats en 
cursiva pels pronoms febles adequats. 
 
Puntuació: 0’5 per cas ben resolt 
Solució:  

a. “El fenomen ha arribat a les consultes mèdiques” (línia 7): El fenomen hi ha 
arribat. 

b. “molts afectats pateixen alteracions del son” (línia 15): molts afectats en pateixen.  
c. “molts afectats [...] estan molt irritables quan no teclegen a l’ordinador” (línia 16): 

molts afectats [...]  ho estan quan no teclegen a l’ordinador. 
 
4) Escriu un sinònim o explica el significat que prenen en el text les paraules següents: 
 
Puntuació: 0’5 per sinònim o explicació. 
Solució: 

a. llavors (línia 16): aleshores; ‘en aquell moment’. 
b. pudor (línia 20): vergonya; ‘aversió contra allò que pot ofendre la decència, la 

modèstia, la castedat’. 
c. vetat (línia 23): prohibit; ‘dret que té algú d’oposar-se a l’adopció d’una mesura’. 

 


