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Instruccions 
 
 

El quadern d’examen i la plantilla de respostes, amb les seues dades identificadores, així com el 
DNI o un altre document d’identificació, han d’estar visibles durant tota la prova. 

 

En este quadern d’examen es presenten: 

 Els enunciats de totes les qüestions relatives a les àrees de comprensió i d’estructures 
lingüístiques, i els textos corresponents a l’àrea de comprensió lectora. 

 L’enunciat de la pregunta d’expressió escrita i l’espai per a l’esborrany d’esta àrea. L’escrit 
definitiu serà el que escriguen en la plantilla de correcció. 

 

 

TRASLLAT DE RESPOSTES A LA PLANTILLA 

 

RECORDE: totes les respostes s’han de traslladar a la plantilla. 

 
En la plantilla de respostes escriga amb bolígraf blau o negre, i no use corrector líquid o d’un altre tipus. 

 

És molt important que no cometa errors quan trasllade les respostes a la plantilla. 

 

Assegure’s que el número de pregunta correspon a la del quadern d’examen. 

 

Indique la resposta correcta marcant una X dins de la casella corresponent. 

 Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada. 

 

 
 Si hi ha més d’una opció marcada, la resposta es considerarà errònia. 

 
 Si s’equivoca i vol anul·lar una resposta ja marcada, ratlle completament la casella equivocada i 

marque amb una x la nova resposta. 

 
 Si s’equivoca i vol recuperar una resposta que ja havia anul·lat, faça un cercle al voltant de la 

casella. 

 

 



 

  

Àrea de comprensió  
 
Comprensió oral 
 

Ara escoltarà un diàleg que té lloc en un forn. Relacionats amb este diàleg, trobarà cinc 
enunciats i ha de decidir si són verdaders (V) o falsos (F). Pose una creu en la casella 
corresponent a cada afirmació.  

 
1 V F El forner pensa que la primavera encara tardarà a arribar. 

 
2 V F La clienta espera molta gent per a sopar. 

 
3 V F La clienta pensa que per a sopar s’han de fer menjades fortes. 

 

4 V F El forner recomana a la clienta croissants i rotllets. 

 

5 V F La tortada de xocolate encara no ha eixit del forn. 

 

A continuació, escoltarà la rondalla popular valenciana La Cuca Maula. Relacionats amb 
este text, trobarà cinc enunciats que ha de completar amb una de les tres opcions 
possibles. Marque la resposta més adequada per a cada enunciat. 
 

6 La mare i la filla estaven... 

a) posant la llavadora. 

b) regant amb l’aigua del riu. 

c) llavant roba en un riu. 

7 L’home se’n va pel món perquè la nóvia i la mare... 

a) no sabien llavar. 

b) deien coses molt absurdes. 

c) li havien dit que era un ignorant. 

8 Per què estaven ferits els hòmens del primer poble? 

a) Perquè els havia atacat la Cuca Maula. 

b) Perquè saltaven des de la teulada. 

c) Perquè s’enganxaven amb els pantalons i queien a terra. 

9  Què els passa amb les finestres als veïns del segon poble? 

a) Que les fan trencant la paret a poalades. 

b) Que no en volen, perquè els agrada estar a les fosques. 

c) Que no les coneixen. 

10   La Cuca Maula és... 

a) Un caragol gegant que atemorix la població. 

b) Un caragol normal. 

c) Un veí del poble conegut com el Caragol. 
 

 



 

  

Comprensió lectora 
 
 

Llija el text següent i pose una creu en la casella corresponent a cada enunciat 
segons que siga verdader (V) o fals (F). 

 
Els beneficis de l’activitat física 

Cada vegada està més clar que l’activitat física regular és bona per a totes les 
edats. Practicar algun esport, fer gimnàstica o simplement jugar, caminar, anar en 
bicicleta o fer activitats quotidianes d’una manera activa convé, perquè: 

 Ajuda a sentir-se millor, amb més energia, i a relaxar-se, reduir l’estrés i 
dormir millor. 

 Ajuda a previndre i tractar l’excés de pes, perquè regula la gana i augmenta el 
nombre de calories que es gasten cada dia. 

 Ajuda les persones a relacionar-se amb els altres. 

Fer activitat física de manera regular és cuidar-se, perquè reduïx el risc de patir 
malalties del cor, ajuda a mantindre les artèries flexibles, enfortix els músculs, els 
ossos i les articulacions, i manté el sistema nerviós en forma. 

Però heu de ser prudents a l’hora de fer esport. És molt recomanable que consulteu 
el metge si teniu la intenció d’augmentar molt la intensitat o el volum de les activitats 
que feu normalment. 

El temps d’exercici recomanat per a les persones adultes és de trenta minuts, com 
a mínim, d’activitat física moderada cinc o més dies per setmana. Les persones 
més majors han d’incloure exercicis específics de força, flexibilitat i equilibri. Els 
xiquets i la gent jove, en canvi, han de fer cada dia una hora d’activitat física 
moderada, com a mínim. 

Si voleu tindre èxit en el vostre intent de fer esport, trieu activitats que vos agraden. 
Si no teniu temps, podeu anar sumant minuts actius durant el dia, i si vos avorriu, 
combineu activitats diferents (esports, jocs, desplaçaments a peu o en bicicleta, 
gimnàstica, exercici planificat). 

En definitiva, convertiu l’estil de vida actiu en un hàbit i vos serà molt més fàcil. 

 

11   V F Fer esport és bo per a tindre energia però no per a relaxar-se, ja que 
cansa molt. 

12 V F Quan fem esport, gastem més calories. 

13 V F Si volem intensificar la pràctica de l’esport, es recomana consultar el 
metge. 

14 V F Les persones adultes no haurien de fer mai trenta minuts al dia d’exercici. 

15 V F Si ens falta temps, podem fer l’exercici al llarg del dia. 

 

 



 

  

Llija els textos següents i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.  

Caiac a la Costa Blanca  -  44,90 € 
Et proposem una excursió per la Costa Blanca, adequada a tots els públics, en la qual arribaràs 
a llocs ben bonics i de gran interés paisatgístic. 

Una vegada superada la formació prèvia, comença l’excursió a bord d’un caiac individual, de 
fàcil maneig. Un guia professional amb caiac i un altre amb una embarcació pneumàtica de 
motor t’acompanyaran durant l’excursió, per a garantir l’absoluta seguretat de l’activitat, i aniran 
mostrant-te els diferents llocs d’interés al llarg del recorregut. 

L’excursió comença a Moraira, recorre durant tres hores els impressionants penya-segats de la 
zona i arriba fins a Xàbia. 

 

16 L’excursió és adequada... 

a)  per als adults. 

b)  per als més jóvens. 

c)  per a persones de qualsevol edat. 

17 Els caiacs són... 

a)  per a dos persones i costen poc de manejar. 

b)  per a una persona i costen molt de manejar. 

c)  per a una sola persona i costen poc de manejar. 

 

El pare de la fecundació ‘in vitro’ guanya el Nobel 

Robert Edwards ha rebut el premi en la categoria de Medicina per l’avanç que va representar 
esta tècnica a l’hora de tractar els problemes d’infertilitat entre els humans. En el comunicat que 
s’ha fet públic s’ha reconegut la contribució de l’investigador britànic en el desenrotllament de la 
ciència moderna. Però esta notícia ha estat marcada per la polèmica que ha generat la 
publicació, en un diari suec, del nom del guanyador abans que es donara a conéixer de manera 
oficial. Nascut a Manchester en 1925, Robert Edwards, amb l’ajuda de Patrick Steptoe, va 
realitzar experiments amb l’objectiu de fertilitzar òvuls humans fora del cos de la dona. Els dos 
científics van crear la primera clínica de fertilitat del món, a Cambridge, on van perfeccionar el 
procediment que ha fet possible, fins ara, el naixement de quatre milions de xiquets. 

18 Robert Edwards ha guanyat el Nobel per... 

a)  haver sigut el primer pare per mitjà de la fecundació in vitro. 

b)  haver inventat la fecundació in vitro. 

c)  ser el pare de l’inventor de la fecundació in vitro. 

19   En este premi, hi ha hagut polèmica... 

a)  perquè molta gent l’ha considerat injust. 

b)  perquè no es va informar oficialment del guanyador. 

c)  perquè la notícia la va publicar un diari abans que se sabera oficialment. 

20 A Cambridge... 

a) es va obrir la clínica de fertilitat més gran del món. 

b) es va inaugurar una clínica que va ser la primera a tractar els problemes d’infertilitat humana. 

c) es va crear una clínica on han nascut més de 4 milions de xiquets. 



Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta.

Lèxic i semàntica

a)  lleva
b)  porta
c)  trau

Josepa és la que __________ posada una camisa roja.21.

a)  arracades
b)  arrapades
c)  rajades

Isabel s'ha comprat unes __________ d'or per al casament de la filla.22.

a)  pujar
b)  trobar
c)  collir

La senyora va __________ al primer pis on tenia l'habitació.23.

a)  paner
b)  forner
c)  panerer

__________: Persona que fa pa o en ven.24.

a)  suc
b)  jus
c)  sumo

Per a desdejunar-se, sol prendre __________ de taronja acabat d'esprémer.25.

a)  L'instrument de vent, semblant a una trompeta llarga, amb què s'anunciaven els tornejos medievals.
b)  La peça de tela amb què ens cobrim quan anem a la platja.
c)  La barreta de guix amb què s'escriu en la pissarra.

Què és el clarió?26.

a)  fregides
b)  ferides
c)  escurades

Com a acompanyament de la carn, pots demanar faves o creïlles __________.27.

a)  nora
b)  sogra
c)  cunyada

Gerard ha anat a comprar amb la mare de la seua dona; anava amb la seua __________.28.

a)  constipats
b)  segells
c)  medicaments

A la farmàcia no tenien els __________ que li ha receptat el metge.29.

a)  gel
b)  fel
c)  gele

No em poses __________ en el got: no m'agrada que la beguda estiga tan fresca.30.



Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta.

a)  gínjol
b)  llençol
c)  genoll

El __________ és una part de la cama.31.

a)  embarrar
b)  agranar
c)  retallar

Mira quanta pols! Cal __________ i fregar l'habitació abans que vinguen els convidats.32.

a)  corcó
b)  llegum
c)  suro

Les botelles de cava tenen un tap de __________ més gros que les de vi.33.

a)  gros
b)  groc
c)  marí

L'or i els plàtans són de color __________.34.

Morfologia i sintaxi

a)  incapaçs
b)  incapaces
c)  incapaços

Els teus amics són __________ de fer-te això.35.

a)  Quina / quins
b)  Que / que
c)  Quina / que

__________ pintura més bonica i __________ colors més intensos!36.

a)  el / al
b)  la / al
c)  la / a la

Després de beure'm __________ llet, baixaré a passejar __________ carrer.37.

a)  catorze
b)  setze
c)  quinze

Dotze més tres sumen __________.38.

a)  volgut
b)  vull
c)  vol

Hui jo __________ acabar la faena més prompte.39.



Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta.

a)  eixirà
b)  eixia
c)  ix

Quan era menuda, moltes vegades __________ de casa acompanyada dels meus pares.40.

a)  la teua
b)  teua
c)  tu

Pere, __________ explicació no em convenç gens.41.

a)  Per què
b)  Quant
c)  Quin

__________ vols anar-te'n tan prompte?42.

Normativa ortogràfica

a)  ningu / reuniò
b)  ningù / reunio
c)  ningú / reunió

Encara no ha arribat __________ a la __________?43.

a)  uberta
b)  oberta
c)  auberta

La carretera de la costa ja està __________ al trànsit.44.

a)  que han / pel
b)  qu'han / per el
c)  que han / per el

Són molts els valencians __________ viatjat __________ món.45.

a)  sabates molt varates
b)  savates molt varates
c)  sabates molt barates

Maria Rosa s'ha comprat unes __________.46.

a)  turmell
b)  turmei
c)  turmeil

La tenista s'ha fet un esquinç al __________.47.

a)  a l'hort / el humor
b)  al hort / el humor
c)  a l'hort / l'humor

A mon pare, quan se'n va __________, li canvia  __________.48.



Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta.

a)  gallegues / tutegen
b)  galleges / tutegen
c)  gallegues / tutejen

Les dos són __________ i per això es __________.49.

a)  El tjardí de la casa és molt bonic.
b)  El yayo va passar tota la vesprada llegint.
c)  La zebra del zoo s'ha fet molt vella.

Quina és la frase que està ben escrita?50.



 

  

Àrea d’expressió escrita 
 

Redacció 
 
La seua filla o el seu fill participa en un intercanvi escolar amb un centre 
estranger. Escriga-li una carta breu a l’estudiant estranger que ha de vindre a sa 
casa per a saludar-lo i explicar-li com és la seua família. (50 paraules) 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prova de coneixements orals 
Convocatòria 2011 / maig 

9:00 h 



• 

• 

PROVA DE CONEIXEMENTS ORALS 28/05/2011 

ÁREA DE COMPRENSIÓ 

Comprensió oral 

v F 

1)90 

2 ~0 

3 0 ~ 
4 0 Ilil 
5 0 IK! 

A B e 
6 0 illJ ~ 
7 !eJ Ii!l [¡;] 

8 !eJ liI [¡;] 

9 !eJ illJ Ii! 
10 !eJ IilIiJ 

Comprensió lectora 

V F 

11 01Bl 
12 ll!l1El 
13 ll!l1El 
14 01111 
15 ll!l1El 

A B e 
16 0 illJ fil 
17 0 illJ Ii! 
18 0 Ilil [¡;] 

19 0 illJ Iil 
20 0 liI [¡;] 

ÁREA D'ESTRUCTURES LlNGüíSTIQUES 

Lexic Morfologia Normativa 
i semantica i sintaxi ortografica 

A B e A B e 
35 0 illJ riI 43 0 illJ fil 

22 l2!l illJ [¡;] 36 ll!l illJ [¡;] 44 0 Ii!l [¡;] 

23 l2!l illJ [¡;] 37 0 Ii!l [¡;] 45 ~ illJ [¡;] 

24 0 lKl [¡;] 38 0 illJ li1 46 0 illJ ~ 
25 ® illJ [¡;] 39 0 fi [¡;] 47 fiI illJ [¡;] 

26 0 liiJ Iil 40 !eJ liI [¡;] 48 !eJ illJ ¡g¡ 
27 ll!l illJ [¡;] 41 ¡¡¡¡ illJ [¡;] 49 l}!lillJ [¡;] 

28 !eJ fil [¡;] 42 Il1IIiiJ [¡;] 50 !eJ1iiJ ll!l 
29 !eJ liiJ lit 
30 Ilil liiJ [¡;] 

31 0 liiJ liI 
32 !eJ IK!IiJ 

33 !eJ illJ ~ 
34 !eJ IK![¡;] 

Per a superar I'examen cal obtindre un mínim del 60% 
sobre la puntuació total. La prova está dividida en quatre 
árees, i cada una té carácter eliminatori . En les árees de 
comprensió, estructures lingüístiques i expressió escrita , 
s'exigix una puntuació mínima del 40% en dos árees 
qualssevol i del 30% en I'altra. En I'área d'expressió 
interacció oral la puntuació mínima és del 60%. 

Les respostes errónies descompten de les encertades. 
Cada res posta correcta es valora amb un punt. En les 
preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada 
error descompta 0,3 punts i, en el cas de les preguntes 
amb només dos opcions (V/F) , cada error descompta 0,6 
punts. Les preguntes no contestades no descompten. 

• 

• 
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Una parella d’amics prepara un viatge al País 
Basc i han de decidir si van en cotxe o en tren. 
 
 

Persona A 
 
Vosté opta pel cotxe. Dóna molta més llibertat que el 
tren, ja que pot parar quan vullga i no depén 
d’horaris. A més, considera que és més barat. 
 
 
 

Persona B 
 
Vosté opta pel tren. És molt més còmode, ja que no 
ha de conduir ningú i poden caminar o prendre un 
café. A més, no resulta tan car, tenint en compte que 
per carretera es paguen peatges. 
 
 

  
 
 
 
 
A dos amics o amigues que viuen junts els 
oferixen l’adopció d’un gosset.  
 
 

Persona A 
 
A vosté li agrada la idea, perquè la mascota els farà 
companyia i els entretindrà. 
 
 
 
 

Persona B 
 
A vosté no li agrada gens la idea, perquè els gossos 
són molt poc higiènics i donen molta faena. 

 
 


