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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 líquid correctiu 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 una oficina d’informació turística. 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 La turista va de vesprada a l’oficina de turisme a demanar informació. 

 
2 V F La dona ha arribat a Alacant per a passar una setmana. 

 
3 V F L’empleat de l’oficina, per a facilitar la informació a la turista, li dóna un plànol de 

la ciutat. 

 

4 V F És molt complicat accedir al castell de Santa Bàrbara, ja que està dalt de la 
muntanya. 

 

5 V F La turista vol passejar tranquil·lament i fer compres per la ciutat. 

 

A continuació, escoltarà un text sobre la rondalla valenciana La flor del lliri blau. 
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 El rei tenia... 

a) una edat avançada i volia deixar la corona a qui li duguera un garbó de llenya. 

b) dos fills, però, si no li duien la flor del lliri blau, no els deixaria la corona. 

c) tres fills i volia deixar la corona al fill que li duguera la flor del lliri blau. 

7 El fill major del rei... 

a) no va ajudar una velleta que li va demanar que li entrara un garbó a casa. 

b) se’n va anar a buscar la flor el mateix dia que el seu germà i pel camí es van trobar una 
velleta. 

c) com que no volia la corona, no va anar a buscar la flor del lliri blau. 

8 El fill menut del rei... 

a) tenia enveja dels seus dos germans, que va trobar molt contents prop del riu d’Arenes. 

b) va pujar per les muntanyes i es va endinsar pel bosc, però no va trobar la flor del lliri blau. 

c) va donar a una velleta una bossa de monedes d’or i la velleta li va dir on estava la flor. 

9  Els dos germans... 

a) van anar davant del rei amb la flor i el rei va nomenar successor seu el fill del mig. 

b) van matar el germà menut, i es van jugar la flor a cara o creu. 

c) van tallar la bella canyeta que havia nascut del dit del germà menut. 

10   El rei... 

a) va seguir el pastor que tocava la flauta fins on estava enterrat el seu fill menut. 

b) va cantar una cançó molt trista davant de la tomba del seu fill menut. 

c) va tancar en presó el seu fill menut després de trobar-lo viu. 



 

  

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). 

 
El currículum 

El currículum és el document més important per a presentar la vostra candidatura a un 
lloc de treball o per a respondre a un anunci d’oferta de faena. Conté la informació 
personal i professional necessària sobre la persona candidata, en què es destaca tot 
allò positiu de la seua experiència acadèmica i laboral. L'objectiu del currículum és 
obtindre una entrevista de treball, però les estadístiques mostren que el 75% de les 
candidatures són descartades pel currículum abans d'arribar a la fase de l'entrevista. És 
per això que es convertix en el principal recurs publicitari de qui busca faena i, per tant, 
és un document que cal cuidar d’una manera molt especial. 

Encara que el currículum pot tindre diversos formats, sempre presenta una estructura 
bàsica comuna. Les diferències es troben en l'ordenació dels apartats que el componen: 

Dades personals: el nom, els cognoms, l'adreça, el telèfon (particular i mòbil) i l'adreça 
electrònica. En este apartat també es poden incloure, si cal, el lloc i data de naixement, 
la nacionalitat, el DNI. 

Estudis realitzats: ha de contindre les dates en què s'han fet els estudis, la titulació 
obtinguda i el centre en què s'han cursat. Este apartat és molt important per a les 
persones que busquen la seua primera faena. En eixe cas, si la mitjana de les notes 
obtingudes és rellevant, cal fer-la constar. 

Altres estudis: és possible que s'hagen cursat estudis complementaris als anteriors, 
per exemple els d’idiomes. En este cas, cal indicar l'idioma i el nivell aconseguit. 

Experiència professional: ha de proporcionar informació sobre les empreses i sectors 
professionals en què s'ha treballat anteriorment, sobre les funcions i responsabilitats 
assumides i sobre el temps treballat en cada lloc de treball. Convé destacar en este 
apartat l’experiència que és més rellevant per a la faena a la qual vos presenteu. 

Altres dades d'interés: és un apartat on es poden especificar diferents aspectes que 
poden reforçar definitivament el currículum professional: aficions, referències, capacitats 
personals, etc. No és un apartat obligatori ni necessari si l'empresa no ho indica. 

De totes maneres, no hi ha un model únic de currículum i per això l’adaptarem a cada 
oferta concreta de treball. Per exemple, podeu canviar l'orde dels blocs o apartats, i 
posar l'experiència abans que la formació, en el cas que considereu que per a un 
determinat lloc de treball l’experiència és més important que els estudis cursats. 

11 V F El currículum conté informació professional, però no ha d’incloure 
informació de tipus personal. 

12 V F Segons les estadístiques, la major part de les candidatures presentades a 
una oferta laboral són excloses abans d’arribar a l’entrevista. 

13 V F En l’apartat de dades personals, és obligatori fer constar el nom i 
cognoms, el lloc i data de naixement, el DNI i l’adreça. 

14 V F Si s’ha treballat anteriorment, l’experiència laboral més rellevant es 
destacarà en l’apartat d’experiència professional. 

15 V F Cada oferta de treball requerix un model de currículum diferent. 



 

  

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

Supermercats MAGRANER 
Oferta de begudes a preus mai vistos! Només la setmana del 5 al 10 de novembre! 

Tònica, 1 l, a 0,39 €! El refresc a base de quinina d’agradable sabor amargant. Composició: 
aigua carbonatada, extracte de quinina, àcid cítric i sucre. I, si cuides la línia, pots endur-te’n la 
varietat light sense sucre. I si t’agrada combinar-la amb ginebra, et recomanem la versió 
aromatitzada amb llima. Les tres versions al mateix preu increïble de 0,39 €! 

Taronjada casolana, 1 l, a 0,57 €! Beguda de fabricació pròpia i elaborada amb les millors 
taronges i llimes valencianes. Composició: suc de taronja, suc de llima, aigua i sucre. La font de 
vitamina C que no pot faltar en el desdejuni i el berenar dels teus fills! I per a tu, que no vols 
comptar les calories, també te n’oferim una versió sense sucre. 

 

16 En este supermercat... 

a)  les begudes que estan d’oferta són de fabricació pròpia. 

b)  s’oferixen tres varietats de tònica, totes al mateix preu. 

c)  hi ha una oferta de begudes mai vistes durant deu dies de novembre. 

17 Les dos begudes en oferta... 

a)  disposen d’una opció sense sucre. 

b)  són begudes alcohòliques. 

c)  són recomanables en el berenar dels xiquets. 

 

 

AIELO DE MALFERIT EN FESTES! 
DIUMENGE, 22 DE JULIOL 

ESPECTACLE DE BALLS DE SALÓ 
Primera sessió a les 19.00 h. Segona sessió a les 21.00 h. Lloc: Auditori Municipal. 

Música en directe, cançons d’actualitat i coreografies sensuals, divertides, elegants i acrobàtiques 
formaran este espectacle. 

L’accés a l’espectacle és gratuït, però cal haver passat a retirar les entrades el divendres 20 de juliol, 
d’11 a 13 h o de 18 a 19 h, en el Centre Social. Màxim: 4 entrades per persona. Només podran 
retirar-ne els majors de 16 anys. 

18 En les festes d’Aielo de Malferit... 

a)  s’organitza un concurs de balls tradicionals amb molts premis. 

b)  s’ha preparat per al dia 22 de juliol un espectacle de focs artificials. 

c)  hi ha programat un espectacle de balls de saló que tindrà lloc en l’Auditori Municipal. 

19   De l’espectacle, 

a)  se’n faran dos sessions, una a les set de la vesprada i l’altra a les nou. 

b)  n’hi haurà diverses sessions en dies diferents de matí. 

c)  se’n farà una sessió en el Centre Social de vesprada. 

20   Les entrades per a l’espectacle... 

a)  són gratuïtes per als que tinguen menys de setze anys. 

b)  es podran retirar de matí i al llarg de tota la setmana d’abans. 

c)  s’han d’arreplegar en el Centre Social el divendres anterior. 



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

Lèxic i semàntica

a)  taxa
b)  taca
c)  manxa

Ja t'has embrutat! Mira quina __________ de vi portes en el vestit!21.

a)  colze
b)  genoll
c)  coll

Podem articular el braç per mitjà del __________.22.

a)  fruit / del vernís
b)  fre / de l'estil
c)  fred / de l'estiu

Preferisc el __________ de l'hivern que la calor __________.23.

a)  bec
b)  ganivet
c)  got

Tinc molta set: per favor, em pots donar un __________ d'aigua?24.

a)  serrada
b)  tancada
c)  ferma

Quan jo he arribat a la farmàcia, ja estava __________. Per això no he pogut comprar-te el
medicament.

25.

a)  oli
b)  setze
c)  lleixiu

Jo no li pose vinagre a l'ensalada, només un rajolí de bon __________ d'oliva.26.

a)  mànega
b)  barana
c)  cistella

Cada dia és més car omplir la __________ de la compra.27.

a)  dijous
b)  dilluns
c)  dissabte

Quin dia de la setmana està entre el dimecres i el divendres?28.

a)  desdejuni
b)  dinar
c)  sopar

Cada any, en l'oficina celebrem Nadal amb un __________ al migdia.29.

a)  reanar
b)  redir
c)  riure

L'actuació del còmic ens va fer __________ molt. Que divertit que va ser!30.



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

a)  menjador
b)  diumenge
c)  mengívol

La part de la casa en què es menja és el __________.31.

a)  quadre
b)  cinc
c)  buit

Han multiplicat per __________ els beneficis de l'empresa que van heretar.32.

a)  niu
b)  nu
c)  nou

Maria ja s'ha traslladat a viure al pis __________ que s'acaba de comprar.33.

a)  llevar
b)  cridar
c)  portar

Quan entres en una casa, t'has de __________ el barret del cap.34.

Morfologia i sintaxi

a)  gris
b)  grises
c)  grisos

Pense que els jerseis __________ són els que millor et van.35.

a)  ningun
b)  ningú
c)  cap

Ha acabat el treball ell a soles: sense que l'ajudara __________.36.

a)  Els meus / els teus
b)  Meus / els teus
c)  Els meus / teus

__________ joguets s'han perdut i, per això, hem de jugar amb __________.37.

a)  dieu
b)  diuen
c)  dius

Els metges sempre et __________ que no fumes.38.

a)  Quant
b)  Qui
c)  Quan

__________ et matricularàs a l'Escola Oficial d'Idiomes?39.



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

a)  anava
b)  va
c)  anirà

Sempre que podia __________ a veure'l.40.

a)  pantalós / blaua
b)  pantalons / blava
c)  pantalons / blaua

L'actor portava uns __________ rojos i una camisa __________.41.

a)  lluny
b)  prou
c)  prop

Tinc una farmàcia __________ de la meua casa: està en els baixos del meu edifici.42.

Normativa ortogràfica

a)  bé / enrrosca
b)  vé / enrrosca
c)  bé / enrosca

Si vols tancar __________ el pot de vidre, __________ la tapadora.43.

a)  viuem / pany
b)  viuen / pany
c)  viven / pani

Gerard i Empar no __________ tranquils amb el __________ de la porta trencat.44.

a)  música clàssica
b)  musica clàssica
c)  mùsica clássica

Li agrada molt la __________.45.

a)  maria; tanca la porta?
b)  Maria, tanca la porta!
c)  Maria, Tanca la porta!

Quina és la frase que està ben escrita?46.

a)  aixir
b)  ixir
c)  eixir

A quina hora voleu __________ de casa?47.

a)  a
b)  ra
c)  nya

En quina síl·laba de la paraula "aranya" recau l'accent?48.



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

a)  pel / de l'escultor
b)  per el / del escultor
c)  per el / de l'escultor

Si vas __________ carrer de dalt, arribaràs al taller __________.49.

a)  menjem
b)  menguem
c)  mengem

A casa, els dies de festa sempre __________ paella.50.



 

  

Àrea d’expressió escrita 
 

Redacció 
 
Després d’haver convidat una amiga a sopar a la seua casa, ella li ha demanat la 
recepta del plat que vosté li ha preparat. Escriga-li-la. (50 paraules) 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

Consulta sobre els resultats  

www.cefe.gva.es/jqcv   

Telèfons: 963 175 200 (telèfon audiomàtic) 

 012 (o 963 866 000, si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana) 

   

Estructura de la prova  
 

Àrea de comprensió 30%

Àrea d’estructures lingüístiques 20%

Àrea d’expressió escrita 20%

Àrea d’expressió i interacció orals  30%

 

Mínim per a aprovar: 60% 
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En una finca de sis vivendes sense ascensor es 
planteja la possibilitat de posar-ne perquè en 
l’escala hi ha lloc suficient. 
 
 

Persona A 
 
Vosté viu en el primer pis i està totalment en contra 
de posar un ascensor. 
 
 
 
 
 
 

Persona B 
 
Vosté viu en el quart pis i està a favor de posar-lo 
perquè té molts avantatges per a totes les persones 
que viuen en la finca. 

  
 
 
 
És diumenge de matí i es disposa a traure el cotxe 
de la cotxera per a anar amb la seua família al 
camp, però quan obri la porta de la cotxera veu 
que hi ha un camió aparcat i el conductor està 
descarregant unes begudes en el bar d’enfront. 
 
 

Persona A 
 
Vosté és l’amo del cotxe i es dirigix al conductor del 
camió per a demanar-li que lleve el camió de la porta 
de sa casa perquè, si no el lleva, telefonarà a la grua. 
 
 

 
Persona B 

 
Vosté és el conductor del camió i li demana a l’amo 
del cotxe que tinga paciència i que s’espere un poc, 
que serà qüestió de 10 minuts descarregar les 
begudes del camió. 
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