
 
 
 

PROVA DE SELECCIÓ. 4 de juny de 2005 
             

Informació sobre el desenvolupament de  la prova 
• La prova que et plantegem té dues parts i una durada total de dues hores. 

o La primera part consta de cinc problemes. Els has de procurar fer tots.  
Et recomanem que dediquis a aquesta part  com a màxim una hora; convé, doncs, que treballis 
força ràpidament. 

o Quan hagis acabat els problemes de la primera part ho hauràs d’indicar a alguna de les 
persones que supervisa el desenvolupament de la prova. Llavors ella et donarà els enunciats 
de la segona part i podràs començar a fer-la. 

o En la segona part trobaràs cinc enunciats que amplien  i aprofundeixen els problemes de la 
primera part.  Ara, però, no hauràs de fer-los tots, només dos problemes.  El fet que ja 
coneguis el tema de cada problema t’ajudarà a triar quins són els dos que vols fer. En aquesta 
segona part has de treballar a fons. Et recomanem que dediquis aproximadament mitja hora a 
cadascun dels problemes que hagis triat.  

• Els fulls dels enunciats, tant d’una part com de l’altra, te’ls podràs endur i, per tant, no hi has 
d’escriure res. Tindràs fulls en blanc per escriure-hi les idees, els càlculs, la solució i els teus 
comentaris i observacions i fulls amb quadrícules per resoldre algun dels problemes. En cada full que 
facis servir hi has d’escriure el teu nom, el número del problema i el número del full. Pots escriure pel 
davant i pel darrere. Pots demanar tants fulls com et facin falta. Volem conèixer tots els camins que 
has seguit (també els que hagis descartat) per a intentar arribar a la solució i no solament les solucions 
que has trobat. 

• En primer lloc has de llegir amb atenció tots els exercicis que et plantegem. No cal  que facis els 
exercicis en l’ordre de la numeració. Pots triar l’ordre que et sembli millor i començar pels que et 
semblin més senzills però, això sí, has de presentar cada exercici en fulls diferents.  

o A la primera part hauràs d’indicar clarament el número del problema i si fas servir més d’un full 
per un problema, cal que els numeris. En acabar la resposta i les explicacions, pren un full nou i 
comença un altre problema. Recorda-ho:  cada problema en un full diferent. 

o Pel que fa a la segona part recorda que has de triar només dos problemes; els que t’agradin més o 
et sembli que et poden anar millor. També hauràs de redactar la resposta de cada problema en un 
full diferent i indicar-hi el número del problema i, al primer full d’aquest problema, fer constar 
que has fet la segona part. 

o Quan vulguis presentar la teva feina ho faràs així:  No t’oblidis d’omplir i revisar el full de dades 
personals i entregar-lo; i després ordenaràs els fulls seguint l’ordre dels problemes (primer els del 
primer problema tant la resposta de la primera part com la de la segona si l’has fet, després els del 
segon,...). Les persones que supervisen la prova ja graparan els fulls que corresponguin al mateix 
problema.  

• Has de tenir molt en compte que no podràs escriure amb llapis i que no has d’utilitzar  goma 
d’esborrar ni tippex. Si vols suprimir una cosa, hi poses una ratlla a sobre. És que ens interessa que 
expliquis les idees que se t’han acudit per solucionar els problemes proposats. Intenta explicar 
aquestes idees de la manera més clara possible. Adona’t que, encara que et sembli que no has resolt 
completament un problema, et demanem que ens expliquis el camí que volies seguir. I també ens 
fixarem en aquelles coses que puguis haver pensat i hagis ratllat: en això s’hi troba, de vegades, molta 
informació interessant.  
 



Que tinguis sort! 


