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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 escriga 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 botiga d’electrodomèstics. 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 venedor li oferix un robot aspirador intel·ligent. 

 
2 V F La senyora sí que n’havia sentit parlar per la televisió i la ràdio. 

 
3 V F El robot agrana i frega el terra, però no l’abrillanta. 

 
4 V F Es diu intel·ligent perquè es pot programar la connexió del robot. 

 
5 V F La senyora compra dos robots, un per a ella i un altre per a la seua filla que no 

viu sola i dedica molt de temps a la neteja de la casa. 
 
A continuació, escoltarà la llegenda grega del déu Apol·lo i de la nimfa Dafne. 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 déu Apol·lo... 

a) no va oblidar mai el seu primer amor, la bellíssima nimfa Dafne.  
b) menyspreava Eros, el déu de la poesia, de la música i de l’amor. 
c) va aconseguir matar la serp Pitó de Tessàlia amb l’ajuda de l’arc d’Eros. 
 

7 Eros...  

a) va disparar moltes fletxes amb la intenció de fer mal a Dafne i a Apol·lo.  
b) va llançar una fletxa de ferro amb la punta de plom i una d’or amb la punta de diamant. 
c) va fer canviar les vides de Dafne i Apol·lo mitjançant les fletxes d’or que els va llançar. 

8 La fletxa... 

a) d’or disparada al cor d’Apol·lo va servir per a enamorar-lo de Dafne.  
b) que va rebre Dafne li provocà tant de dolor que va acudir al seu pare perquè l’ajudara.  
c) llançada per Eros va concedir poders divins a Dafne i a Apol·lo. 

  9 Peneu... 

a) va amagar Dafne sota el corrent de les seues aigües.  
b) era un riu incapaç d’ajudar Dafne a escapar d’Eros.  
c) va convertir la seua filla en un arbre per a alliberar-la de la persecució d’Apol·lo. 

10 Apol·lo... 

a) es va sentir desolat quan el cos de Dafne es tornà rígid com la fusta. 
b) va considerar el llorer un símbol d’alegria. 
c) va arrancar les fulles del llorer, en va trencar les branques i en va talar la soca. 

 
 



 

  

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). 
 

Com cuidar la pell a l’hivern 
El fred i l’aire són dos enemics importants de la nostra pell. A causa d’estos dos factors, 
l’hivern és una època en què la pell patix més desgast, perquè rep moltes agressions de 
l’exterior i de les condicions climatològiques. Per este motiu, hem de cuidar-la en esta 
època de l’any. 
 
Els atacs externs i les condicions desfavorables del clima fan que la pell patisca, i també 
la contaminació i l’estrés són altres factors que determinen el seu grau de salut. Al llarg 
del dia, tots estos factors s’acumulen en la pell i van disminuint la seua hidratació i les 
seues defenses, i, a poc a poc, van empitjorant el seu estat. Per això, és molt important 
hidratar-la i cuidar-la tant des de dins com per fora.  
 
La hidratarem des de dins bevent molts líquids. L’aigua és l’aliada perfecta, perquè és 
beneficiosa per a la pell i per a la resta de l’organisme. A més de la hidratació, també les 
vitamines tenen un paper destacat en la protecció de les cèl·lules davant dels atacs de 
l’exterior.  
 
Per a millorar l’oxigenació cel·lular i evitar la formació de taques o lesions, l’atenció de la 
pell per fora és primordial. En molts casos, les cèl·lules mortes causen el deteriorament 
de la pell; per això és convenient eliminar-les, ja que eviten l’absorció de nutrients i 
d’oxigen. Per a eliminar-les caldrà fer exfoliacions una o dos vegades a la setmana, i per 
a afavorir l’oxigenació hem de netejar-nos el rostre cada dia al matí i a la nit. L’ús de 
locions hidratants que continguen vitamina C mantindrà la pell sempre protegida de les 
agressions externes. Les cremes amb protectors solars i filtres l’aïllaran encara més de 
l’exterior.  

 
I, per últim, si volem evitar un envelliment prematur de la pell, haurem de seguir una 
bona alimentació i practicar exercici; així millorarem el seu estat i la mantindrem amb 
una bona salut. 
 

11 V F Durant l’hivern, la nostra pell patix més desgast a causa del fred i de l’aire, 
i, per això, cal cuidar-la més. 

12 V F Cal hidratar i cuidar la pell des de dins i per fora perquè al llarg del dia 
alguns factors com la contaminació i l’estrés empitjoren el seu estat. 

13 V F Les vitamines i l’aigua són les aliades perfectes per a hidratar la pell per 
fora, a més que són beneficioses per a la resta de l’organisme. 

14 V F Cal eliminar les cèl·lules mortes amb exfoliacions perquè la pell 
absorbisca nutrients i oxigen. 

15 V F Mantindrem la nostra pell saludable si fem esport i seguim una alimentació 
saludable. 

 

 

 

 



 

  

 

 

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

L’arc de Sant Martí es forma quan plou intensament i a la nostra esquena tenim el Sol. Quan això 
passa, davant de nosaltres apareix un arc que és simplement la llum solar descomposta en els 
set colors bàsics: roig, taronja, groc, verd, blau, anyil i violeta. Actualment, els seus colors 
simbolitzen respecte, pau i tolerància.  
Exactament no és ben bé un arc, sinó una circumferència completa; però nosaltres només en 
veiem una part perquè l’horitzó ens impedix veure-la sencera. 
La teoria més estesa que explica per què s’anomena així diu que hi va haver una lluita entre el 
dimoni, que volia el cel fosc, i sant Martí, que li volia donar un toc de color i alegria.  
 

 
16 L’arc de Sant Martí... 

a) es crea a partir de la llum solar quan plou intensament i ix el Sol davant de nosaltres. 
b) està format per set colors, que actualment simbolitzen respecte, pau i tolerància. 
c) canvia de color, passa del roig al taronja, i de vegades és groc, verd, blau, anyil i violeta. 

17 Este arc lluminós... 

a) va ser creat per sant Martí per a acolorir el cel, i el dimoni el va dividir en set colors. 
b) és un cercle sencer i té uns colors o altres depenent des d’on es mire. 
c) és una circumferència completa, encara que només se’n veu una part. 

 
Rutes teatrals per València 

Descobrirem la ciutat de València de la mà d’uns guies i animadors que, a través de rutes 
temàtiques, ens ensenyaran de manera divertida els monuments, la història i les anècdotes 
d’esta ciutat mediterrània. En esta visita coneixerem les seues llegendes i contes, i, a més, ens 
sentirem com a autèntics cavallers i princeses dins de palaus com el de Cervelló i el del Marqués 
de Dos Aigües. 
L’eixida tindrà lloc des de les Torres dels Serrans el dissabte 8 de novembre de 2014, a les 17.30  
hores, i el diumenge 23 de novembre de 2014, a les 11.00 hores.  
La duració del recorregut és de dos hores aproximadament, i està indicat per a tots els públics. 
El preu de la ruta és de 16 euros per parella d’adults, 9 euros un adult, 7 euros xiquets de 4 a 12 
anys i 3 euros els menors de 4 anys. Hi ha un descompte del 50% per a les famílies nombroses.  
Reserveu prompte les places perquè són limitades. I, si voleu guanyar algun premi, heu de 
vindre disfressats.  
 

18 Amb uns guies i animadors... 

a) descobrirem València a través de rutes temàtiques i coneixerem llegendes i contes. 
b) farem representacions teatralitzades en alguns palaus de la ciutat. 
c) coneixerem tots els palaus de València disfressats de cavallers i princeses. 

19 Les visites... 

a) no estan recomanades per a tots els públics ja que són molt llargues. 
b) duren unes dos hores i es realitzen dos dies diferents, un dia a la vesprada i l’altre al matí. 
c)  comencen cada dia des d’un dels palaus de la ciutat i acaben en les Torres dels Serrans. 

20 La ruta... 

a) té un cost diferent: els adults 9 euros i tots els xiquets 7 euros. 
b) té un preu de 16 euros i les places són limitades, però no cal reservar-les. 
c) no és gratuïta, però té un 50% de descompte per a les famílies nombroses. 



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)  panxa
b)  queixal
c)  gola

Estic afònic, tinc mal de __________.21.

a)  març
b)  juliol
c)  desembre

La fira de Nadal ambienta els primers dies del __________.22.

a)  el pare
b)  l'avi
c)  el germà

Antoni és __________ major, però és més baix que jo.23.

a)  pestanyes
b)  calces
c)  arracades

Tenia unes __________ de plata de sa mare.24.

a)  tornada
b)  volta
c)  vinguda

Jaume, he trobat el bitllet d'anada i __________ a Mallorca que havia perdut!25.

a)  llegir
b)  fregir
c)  collir

Li agrada molt __________ novel·les històriques.26.

a)  pluges
b)  puces
c)  plomes

Les __________ són molt beneficioses per al camp després de tanta sequera.27.

a)  pols
b)  formatges
c)  ploms

Es van fondre els __________ i tot va quedar a les fosques.28.

a)  l'avió
b)  el caixó
c)  el coix

El mitjà de transport més ràpid per a anar a Itàlia és __________.29.

a)  a la ferreria
b)  al banc
c)  a la joieria

Ha dut el collar d'or i brillants __________ perquè li l'arreglen.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)  el rebost
b)  la finestra
c)  el rebedor

Convé tindre un armari en __________ per a guardar les peces d'abric en arribar a casa.31.

a)  barnús
b)  vernís
c)  tapís

Quan ix de la dutxa sempre es posa el __________ per a eixugar-se.32.

a)  ulleres
b)  culleres
c)  cristalls

Des que vaig fer quaranta anys necessite __________ per a llegir.33.

a)  enguany
b)  demà
c)  l'any que ve

Els visitants de la fira __________ han gastat un vint per cent més que l'any passat.34.

Morfologia i sintaxi

a)  un / un
b)  una / una
c)  una / un

Si vols trobar __________ oferta millor en un hotel, busca-la en __________ agència.35.

a)  em
b)  et
c)  vos

Què __________ diràs quan vaja a ta casa la setmana que ve?36.

a)  o
b)  ni
c)  però

Vols el pollastre sencer __________ trossejat?37.

a)  qui
b)  on
c)  que

L'hotel __________ ens allotjàrem està en el centre històric de la ciutat.38.

a)  res
b)  cap
c)  ningú

No vull __________, no tinc gana.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)  veient
b)  veia
c)  veuré

Mentres __________ la televisió vaig recordar que havia de telefonar-te.40.

a)  ella / pot
b)  ella / puc
c)  jo / pots

Com que __________ no __________ conduir, viatjarà amb tren.41.

a)  habitacions àmplias
b)  habitaciós amplis
c)  habitacions àmplies

Esta casa té tres __________ amb finestres orientades cap a l'est.42.

Normativa ortogràfica

a)  de el oceà
b)  del oceà
c)  de l'oceà

Es veu un transatlàntic en el fons __________.43.

a)  retolador / calendari
b)  rotulador / calendari
c)  retulador / calandari

El 7 de juny és la data que has de marcar amb __________ roig en el __________.44.

a)  esmorzar
b)  esmorçar
c)  esmorsar

Podrem anar a passejar després d'un bon __________.45.

a)  haver núvols
b)  haver nuvols
c)  haber núbols

Esta nit poden __________ en la zona nord de la nostra ciutat.46.

a)  la idea / l'única
b)  la idea / la única
c)  l'idea / l'única

Estan convençuts amb __________ que la seua opinió és __________ correcta.47.

a)  co
b)  mar
c)  ca

En quina síl·laba de la paraula "comarca" recau l'accent?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)  meló / està
b)  melo / esta
c)  melò / está

Este __________ sí que __________ dolç.49.

a)  despax
b)  despaig
c)  despatx

En este __________, el doctor Llopis va treballar moltes hores.50.



 

  

Àrea d’expressió escrita 
 
Redacció  
 
Vosté ha agafat el telèfon del seu company perquè ell ha eixit a esmorzar. 
Escriga-li una nota amb les dades de qui ha telefonat i la informació que li ha dit 
perquè, quan arribe al despatx, la veja. (50 paraules)  
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

Consulta sobre els resultats  

www.cece.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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Vosté ha reservat a través d’Internet un paquet 
d’hotel i sopar per a passar el Cap d’Any a Roma. 
I vol tindre més informació de l’oferta que ha 
contractat. 
 

 
Persona A 

 
Vosté telefona a l’hotel i demana tota la informació 
que considera pertinent, per exemple, el menú de 
Cap d’Any, els servicis que oferix, etc.  
 

 
Persona B 

 
Vosté és l’encarregat de l’hotel i respon a totes les 
preguntes que li formula el seu futur client.  
 

  
 
 
Vosté ha reservat uns llibres en la biblioteca a 
través de la pàgina web, però quan va al centre a 
recollir-los, no els tenen.  

 
 
 

Persona A 
 

Vosté pregunta a la persona encarregada de la 
biblioteca per què no tenen encara els llibres que 
havia reservat, si la devolució estava prevista per al 
dia anterior. 
 
 

Persona B 
 

Vosté és l’encarregat de la biblioteca i li explica el 
motiu pel qual no estan encara disponibles els llibres. 
 

 
 


