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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 plan tilla.  
 
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 omplint completament la casella corresponent. 

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

 

A B C 
� � � 

 

A B C 
� � � 

 

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

 

A B C 
� � � 
 

• Si s’equivoca i vol anul·lar una resposta ja marcada, marque amb una línia transversal que sobreïsca 
del requadro i marque a continuació l’opció que desitja com a correcta. 

 

A B C 
� � � 

 

IMPORTANT 

• El sistema no reconeix com a vàlida una resposta correcta si el requadro no està completament ple 
amb bolígraf negre o blau. 

• No hi ha la possibilitat de recuperar una resposta anul·lada ni anul·lar dos respostes. 

 

 
 



 

  

  

  

  

  

  

 
Àrea de comprensió  
 
Comprensió oral  
 

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

 
1 V F L’estudiant americà entra al banc per a demanar informació perquè vol obrir un 

compte corrent. 

 
2 V F L’empleat li oferix un compte especial per a estrangers; per a obrir-lo, 

necessita el document nacional d’identitat. 

 
3 V F El client pot usar el compte corrent el mateix dia d’obrir-lo. 

 

4 V F El director del banc li dóna informació sobre un fons de renda fixa. 

 

5 V F El client està d’acord amb les condicions d’obertura del compte corrent, però 
no li agrada la recomanació d’invertir en xecs de viatge. 

 
A continuació, escoltarà una rondalla sobre una ser p blanca. 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 criat del rei... 

a) tenia el costum de servir-li un plat amb un trosset de serp per a dinar. 

b) va menjar-se un trosset de serp i va adquirir el do d’entendre el llenguatge dels animals. 

c) va descobrir el secret que guardava el monarca: comunicar-se amb els pardals. 

7 La reina... 

a) va perdre l’anell més valuós i bonic que tenia. 

b) va trobar el seu anell dins l’estómac d’un pardal que hi havia a la vora de la seua finestra. 

c) va manar al criat que buscara la joia perduda per totes les estances. 

8 El criat va ser acusat de lladre... 

a) perquè s’havia menjat un tros de la serp que tots els dies tenia el rei per a dinar. 

b) per haver robat tres ànecs que estaven en el llac del pati. 

c) perquè havia desaparegut la joia de més valor de la reina. 

9 El servent, per a aconseguir la mà de la princesa... 

a) havia de superar tres proves imposades pel rei. 

b) va haver de superar una prova que podria fer-li perdre la vida: traure un anell del mar.  

c) havia de recuperar un anell llançat al mar pel rei i superar tres proves exigides per la 
jove. 

10 Després de recórrer tres regnes, el criat... 

a) va trobar l’arbre de la vida i va donar la poma d’or a la princesa. 

b) va aconseguir la poma d’or amb l’ajuda dels corbs i se la van menjar entre tots.  

c) va poder donar la poma d’or a la princesa gràcies als corbs que van anar a buscar-la als 
confins del món. 



 

  

  

  

  

  

  

 
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). 

 

 
L’home del gel  

 
Tenia aproximadament quaranta-cinc anys quan el van assassinar. De cabells foscos i 
ulls marrons, feia 1,60 metres d’alçada i pesava 50 quilos. Va viure als Alps fa 5.300 
anys i el seu cas encara no s’ha resolt. És conegut popularment amb el nom d’Ötzi, 
l’home del gel. 
 
El van descobrir dos excursionistes l’any 1991. Van pensar que era el cadàver d’algun 
muntanyenc perdut anys enrere, però és la mòmia humana natural més antiga d’Europa. 
El fred extrem de la zona ha conservat de manera extraordinària el seu cos, així com la 
roba i diversos objectes que portava.  
 
El pol·len trobat en el seu organisme indica que va morir a la primavera o a principis de 
l’estiu. Els intestins revelen que dotze hores abans de morir va menjar carn, cereals i 
llavors, i que, a més, els havia cuinat. Tenia artrosi, paràsits intestinals i diverses 
fractures antigues a les costelles. La roba –abric fins als genolls, gorra i sabates– era 
sofisticada. No tenia polls, però sí puces.  
 
Tenia el cos cobert per uns seixanta tatuatges, però no eren com els entenem 
actualment, sinó talls fins sobre la pell situats en les parts del cos on Ötzi patia 
desgastos i, probablement, forts dolors. Per això, els científics sospiten que no són 
elements decoratius, sinó algun tipus de teràpia amb finalitats màgiques i curatives. 
 
La seua mort és el gran misteri que queda per revelar. Ötzi va morir per la ferida d’una 
fletxa llançada per l’esquena i a llarga distància, que li va provocar una forta hemorràgia. 
Al seu voltant hi havia sang de quatre persones més. Va lluitar cos a cos per la seua 
vida i el van matar mentres fugia. La ciència ha sigut capaç de saber tot això cinc mil 
anys després, però encara no ha trobat l’assassí. El cas continua obert. 
 
 

 

11 V F Ötzi va viure fa 5.300 anys als Alps i va morir de mort natural. 

12 V F El fred ha fet possible que el cos d’Ötzi estiga molt ben conservat, així 
com la roba i alguns objectes. 

13 V F L’any 1991 va aparéixer el cos congelat d’Ötzi als Alps, al costat dels de 
dos excursionistes. 

14 V F Com que vivia en una zona molt freda, no tenia paràsits en el cos, però sí 
polls i puces. 

15 V F Ötzi presenta uns talls fins que, probablement, no tenien la mateixa 
finalitat que en l’actualitat, sinó una finalitat terapèutica. 

 

 

 



 

  

 

 

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

 

Contestador automàtic  

Hola, Pere. Sóc Carla. Com va tot? Com que em vas dir que aniries a buscar Sara a l’aeroport i 
no l’has vista mai... Recorda la fotografia que et vaig ensenyar: és una xica ben plantada, alta i 
prima. Té els cabells pèl-rojos i un poc arrissats. M’ha dit que aniria vestida amb una brusa blava i 
un barret negre, i que duria un llibre a la mà perquè la pogueres reconéixer de seguida. Veuràs 
que és molt xarradora i simpàtica. Té por de viatjar en tren des que va tindre aquell accident, per 
això estarà encantada si la portes a ma casa en cotxe. Quan arribeu al pis, deixeu les maletes i 
veniu al restaurant de sempre a sopar, allí vos espere! Moltes gràcies pel favor! Te’n dec una. 
 
 

16 Sara... 

a)  té els cabells rossos i molt arrissats, i una bona presència física: és alta i prima. 

b)  està encantada de fer un viatge en tren per a visitar la seua amiga Carla. 

c)  és una xica ben plantada, xarradora i simpàtica. 

17 Pere... 

a) ha d’anar a buscar Sara a l’aeroport, portar-la a casa de Carla i convidar-la després a sopar. 

b) ha de portar Sara a casa de Carla perquè deixe allí les maletes abans de sopar. 

c) ha de sopar amb Sara i acompanyar-la a l’estació de trens. 

 

Beques per a l’aprenentatge i perfeccionament de l’ alemany en l’estranger  

Com cada any, la Universitat convoca vint beques per a fer cursos de perfeccionament de la 
llengua alemanya en diferents universitats alemanyes durant este estiu.  

Les condicions per a poder sol·licitar la beca són les següents: haver superat el primer cicle de la 
carrera o tindre superats 150 crèdits i estar en possessió del nivell intermedi de llengua alemanya 
o equivalent. 

La beca inclou l’allotjament i el servici de menjador gratuït en la residència de la Universitat, 
quatre hores de classe d’alemany al matí i dos hores a la vesprada, i activitats culturals per als 
caps de setmana organitzades per la Universitat. 

Les persones interessades hauran d’enviar el currículum i una carta de motivació al Departament 
de Llengües de la Universitat. Un tribunal especialitzat farà la selecció de les persones que 
considere idònies per a obtindre la beca. 

18 Els alumnes becats... 

a) podran anar a diferents universitats alemanyes i tindran sis hores lectives d’alemany al dia. 

b) aniran tots a la mateixa universitat a l’estiu i tindran activitats culturals per als caps de setmana. 

c) només han de tindre superats 150 crèdits de la carrera; no els calen estudis previs d’alemany. 

19 Les beques inclouen... 

a) l’assegurança i les hores de classe d’alemany al matí i a la vesprada. 

b) el viatge, l’allotjament, les classes de llengua i les activitats culturals dels caps de setmana. 

c) l’estada, el servici de menjador en la residència, les classes d’alemany i altres activitats 
culturals. 

20 Els alumnes interessats... 

a) han d’enviar el currículum i un escrit que motive el seu interés per la beca. 

b) seran escollits per sorteig entre tots els estudiants que presenten la documentació. 

c) han d’enviar la sol·licitud, juntament amb una carta de motivació, a la Universitat. 



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)  rebost
b)  replà
c)  finestra

__________: Lloc on es guarden els comestibles i les begudes que no han d'estar en la
nevera.

21.

a)  desfullada
b)  enfeinada
c)  disfressada

Durant el carnaval, la gent balla i desfila __________ pels carrers.22.

a)  L'advocat
b)  La metgessa
c)  El forner

__________ em va receptar un medicament molt bo per al mareig.23.

a)  ros
b)  boig
c)  roig

Els cotxes no poden passar quan el semàfor està __________.24.

a)  un estanc
b)  una pastisseria
c)  una sabateria

Necessite comprar un segell. Seria vosté tan amable d'indicar-me on puc trobar __________?25.

a)  melissa
b)  bessona
c)  cosina

La meua germana __________ i jo vam nàixer el mateix dia.26.

a)  la farmaciola
b)  el calaix dels coberts
c)  el llavaplats

Quantes vegades t'he de dir que deixes els gots bruts en __________?27.

a)  del migdia
b)  de la matinada
c)  de la tardor

Esta nit el rellotge s'avançarà una hora: a les dos __________ seran les tres.28.

a)  deute
b)  sac
c)  estalviador

Felip es guarda tots els diners: és un __________.29.



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

a)  una arrapada
b)  una abraçada
c)  un pessic

El gat del meu veí em va fer __________ quan li vaig xafar la cua.30.

a)  tos
b)  butxaca
c)  panxa

Fa una setmana que em trobe malament: em fa mal la __________.31.

a)  he d'obrir
b)  he d'encendre
c)  he de pentinar

Si vull llavar-me les mans, __________ l'aixeta.32.

a)  als genolls
b)  al muscle
c)  al coll

Martí va anar a l'òpera molt mudat: duia jaqueta i una corbata __________.33.

a)  de berenar
b)  de dinar
c)  d'esmorzar

Podem anar a passejar a les 16 hores, després __________. Ens anirà bé per a fer la
digestió.

34.

Morfologia i sintaxi

a)  terça
b)  tercera
c)  tres

Esta és la __________ entrevista que em fan hui.35.

a)  veig
b)  vec
c)  veu

Hi ha molta gent, però jo no __________ cap conegut.36.

a)  molta apte
b)  molta apta
c)  molt apta

És una presidenta __________ per al càrrec.37.

a)  cap
b)  ningú
c)  gens

No puc donar-te fulls: no me'n queda __________.38.



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

a)  Quan
b)  Com
c)  Que

Ja hem arribat a la platja? __________ prop que estava!39.

a)  Prenent
b)  Prendre
c)  Pres

__________ el te a les cinc és un costum anglés.40.

a)  Què
b)  Quan
c)  Quin

__________ dia tornaràs a casa?41.

a)  germans / companyes
b)  germàs / companyes
c)  germans / companys

Han vingut els __________ de les meues __________.42.

Normativa ortogràfica

a)  per el / a la avinguda
b)  pel / al avinguda
c)  pel / a l'avinguda

Si vas __________ carrer de baix, arribaràs més prompte __________.43.

a)  moment / l'erba
b)  moment / l'herba
c)  momen / l'herba

El millor __________ per a tallar __________ és quan comença a fer-se fosc.44.

a)  de l'art dels
b)  del art dels
c)  de l'art de'ls

La Dama d'Elx és una mostra __________ ibers.45.

a)  jat
b)  txat
c)  xat

Ahir a la vesprada et vas connectar per __________ amb aquella xica?46.

a)  arriba / divisió
b)  arriva / divisió
c)  arriva / divissió

L'únic lloc on Manel __________ a l'hora és als partits de primera __________.47.



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

a)  donaré / gratificaciò
b)  donaré / gratificació
c)  donarè / gratificació

Si ordenes tot el material del magatzem, et __________ una __________.48.

a)  cirurgià / pressió
b)  cirurgiá / pressiò
c)  cirurgiá / pressió

El __________ li ha dit que té un problema de __________ sanguínia.49.

a)  em
b)  bo
c)  lic

En quina síl·laba de la paraula "embolic" recau l'accent?50.



 

  

Àrea d’expressió escrita  
 
Redacció  
 
Vosté i la seua parella, que viuen en l’estranger, han pensat passar uns dies de 
les vacacions d’estiu en casa d’un familiar en la p latja. Escriga una carta breu al 
seu familiar per a avisar-lo que aniran els dos a v isitar-lo. (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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

prova de coneixements orals  

convocatòria 2015 / maig 

9.00 h 





CONVOCATÒRIA 2015 / MAIG CONEIXEMENTS ORALS CONVOCATÒRIA 2015 / MAIG CONEIXEMENTS ORALS

En una  urbanització  de  sis  cases  adossades,  es

planteja  la  possibilitat  de  canviar  la  porta  del

garatge comunitari perquè fa molt de soroll quan

s’obri i es tanca. 

Persona A

Vosté és el veí que viu en la primera casa adossada i

està totalment a favor de canviar la porta perquè és

molt vella i cada vegada fa més soroll. A més a més,

a la nit, el soroll desperta els seus fills. 

Persona B

Vosté és l’administrador de la finca i diu al veí de la

primera  casa  adossada  que  no  hi  ha  diners  per  a

canviar la porta i que, a més, la resta de veïns no està

d’acord amb esta obra perquè la substitució és molt

costosa.

Vosté  està  de  viatge  en  una  ciutat  que  té  un

mercat  central  d’un  gran  atractiu  cultural  i

turístic. Com que no coneix bé la ciutat, s’adreça

a una oficina d’informació turística.

Persona A

Vosté és el turista que necessita informació sobre el

mercat  i  pregunta en  l’oficina  de  turisme sobre  la

ubicació, els productes que es venen allí, etc. 

Persona B

Vosté  és la  funcionària  encarregada  de  donar

informació sobre on està ubicat el mercat, així com

d’explicar  la  història  de  l’edifici  i  la  varietat  i  la

qualitat dels productes que oferix.


