PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
JUNY 2018
PART LINGÜÍSTICA:
LLENGUA I LITERATURA (VALENCIÀ)
Duració: 1 hora

Reciclatge pioner porta a porta
El passat diumenge 18 de febrer, una localitat de la Comunitat Valenciana, va
començar amb el nou sistema de recollida selectiva porta a porta. Es tracta d’un
model que consisteix a deixar els residus a la porta de casa separats per
tipologia: orgànica, envasos, paper i cartó, vidre i resta. Un calendari indica els
dies i horaris en què la gent pot traure cada residu.
Aquest sistema contribueix a impulsar el reciclatge i millora la imatge dels
carrers i els espais públics a causa de la retirada dels contenidors. A més,
augmenta la qualitat de vida de les persones, especialment dels majors, que no
hauran de desplaçar-se per tirar els seus residus.
Amb aquesta mesura, es pretén passar d’uns percentatges de reciclatge que
s’aproximen sols al 20% a un mínim d’un 70%, aconseguint així els objectius
marcats per la Unió Europea en matèria de gestió de residus.
La iniciativa es durà a terme en tota la població i les seues urbanitzacions, a
excepció d’aquelles on, per diferents motius, no s’ha pogut implantar. En
aquestes s’ha habilitat als seus residents amb un codi que els permetrà tindre
accés a unes àrees tancades on podran dipositar els seus residus.
En paraules del regidor de Serveis “aquest és un Porta a Porta del segle XXI, ja
que a més de separar la fracció orgànica de la fracció resta, té una
infraestructura darrere molt avançada i al mateix temps molt senzilla per a
l’usuari”.
A pesar d’estar establert en moltes altres poblacions arreu d’Europa, sols
algunes comunitats d’Espanya han implantat sistemes similars, convertint així
aquest poble pioner en la gestió de residus a nivell de la Comunitat Valenciana.
Carla Pons
23/02/2018
Text adaptat de https://lamarinaplaza.com/
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Preguntes
1. a. Classifica el text segons l'àmbit d’ús i intencionalitat comunicativa. Justifica
bé la teua resposta. (2 punts)

b. Identifica el elements pragmàtics que intervenen en la comunicació:
emissor, receptor, canal, codi, context i missatge. (1 punt)

2. a. Indica un sinònim per a les següents paraules en negreta al text: residus,
impulsar, residents, dipositar, similars. (0,5 punts)

b. Explica l’ús de les cometes en el penúltim paràgraf del text. (0,5 punts)
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3. a. Classifica morfològicament el següents substantius subratllats al text: gent,
Europa (0,5 punts)

b. Indica els accidents gramaticals del següents verbs amb doble subratllat al
text: permetrà, han implantat. (0,5 punts)

4. a. Indica si aquesta oració és simple o composta. Justifica la teua resposta.
(0,5 punts)
El passat diumenge 18 de febrer, una localitat de la Comunitat Valenciana, va
començar amb el nou sistema de recollida selectiva porta a porta.

b. ¿És una oració atributiva o predicativa? Justifica la teua resposta. (0,5
punts)

5. Escriu un text d’opinió d’unes 20 línies d’extensió sobre un d’aquests dos
temes: (4 punts)
a. El tractament de residus en la teua localitat.
b. Els productes ecològics.
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