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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 esborrany d’esta àrea. L’escrit 
definitiu serà el de 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. El sistema de correcció no 
reconeix com a vàlids altres signes (cercles, ratllats, etc.). 

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

 

Un hort en el balcó 

 
T'oferim la possibilitat de muntar un hort. Només et fa falta una terrassa, balcó o pati 
amb sol i una aixeta d'aigua. Podràs cultivar tota classe de verdures: encisams, 
tomaques, pimentons, albergines, cebes, alls, cols, espinacs... El que t’oferim és la 
possibilitat de dedicar-te, des de ta casa, a un dels oficis més antics del món, 
l’agricultura. 

Estos horts urbans de xicotetes dimensions no estan pensats per a obtindre grans 
produccions comercialitzables, sinó per a produir quantitats reduïdes de verdures 
variades, per a l’autoconsum. D’esta manera s’aprén més, és més divertit i s’aprofita 
més. 

Vols disfrutar del plaer de menjar-te una ensalada amb encisam, tomaca, pimentó, 
ceba...? I menjar-te’ls uns instants després de collir-los i amb la seguretat que no 
porten cap residu de producte químic? La producció en un hort d’estes 
característiques és ecològica, sense la utilització d’adobs químics ni insecticides, amb 
la qual cosa la verdura collida serà de la màxima qualitat. 

Estos horts urbans estan formats per tres elements bàsics: 

- Una o diverses taules de cultiu de 140 × 70 cm. Són taules d’acer galvanitzat, 
lleugeres, fàcilment muntables (en menys de 20 minuts), resistents a la humitat, que 
permeten arreplegar l’aigua procedent del seu drenatge. És molt còmode treballar en 
estes taules, ja que tenen una altura de 80 cm, ideal per a gent major i per a 
persones discapacitades. 

- Un sistema de reg gota a gota d’alta tecnologia, per a gastar el mínim d’aigua, amb 
un programador que regarà l’hort automàticament. 

- Un substrat especial a base de compost que garantix una bona collita sense 
necessitat d’afegir adobs químics durant mesos. 

 
 

1 V F Esta és una proposta per a plantar horts en els solars abandonats de 
les ciutats. 

 
2  V F Amb este hort s’obtindran verdures per a consumir-les a casa, no 

per a vendre-les. 

 
3 V F Encara que la producció és ecològica, no tindrem la seguretat 

absoluta que les verdures no porten cap residu químic. 

 

4 V F S’ha de tindre en compte que la taula de cultiu de l’hort urbà no està 
pensada per a persones d’edat avançada ni amb discapacitat. 

 

5 V F El sistema de reg gota a gota ens permet estalviar aigua. 

 



 

  

 

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat. 

 
Biar es disposa a viure les festes de Moros i Cristians 

 
La localitat de Biar es disposa a viure, entre el 9 i el 13 de maig, les festes de Moros i 
Cristians, una de les més antigues i singulars de les que se celebren a la Comunitat 
Valenciana. 

La dada més remota que existix sobre les festes de Biar apareix en una acta de l'any 
1613 guardada en el Museu Municipal. En l’acta s'afirma que estos festejos ja se 
celebraven des de temps molt antics, sembla que des dels primers anys després de 
la conquesta de Jaume I, i rememoren este esdeveniment que a Biar tingué lloc en 
1245. 

Com a actes singulars i característics de la festa, cal destacar la Baixada de la Mare 
de Déu. La nit del 10 de maig, els biaruts porten la figura en andes des del seu 
santuari fins al poble i s’encenen fogueres en les muntanyes que envolten la vila. 

El Ball dels Espies és un altre acte significatiu d'estes festes. Es du a terme la 
vesprada de l'11 de maig, després de la conquesta mora del castell, i es pot 
considerar una barreja de representació i folklore, amb dosis d'escarni i ironia. L'acte 
rememora l’intent de les tropes mores, camuflades amb disfresses, de recuperar la 
fortalesa. Després de la conquesta, s’imposa la benvolguda imatge de la Mahoma, 
una figura de grans dimensions que representa el bàndol moro. 

També cal destacar l'Entrada de Moros i Cristians, primer acte de participació 
massiva, que se celebra la vesprada del 10 de maig. 

 

6 La festa de Moros i Cristians de Biar... 

a) és una de les més importants de la Comunitat Valenciana, tot i que és prou recent. 

b) destaca per la seua particularitat i antiguitat. 

c) és igual d’important que la resta de festes de Moros i Cristians de la Comunitat 
Valenciana, però és una de les més antigues. 

7 En l’acta de 1613... 

a) es diu l’any exacte en què va començar la festa de Moros i Cristians. 

b) es fa constar que aquell any fou el primer en què es va celebrar esta festa. 

c) es destaca l’antiguitat d’esta festa. 

8 La Baixada de la Mare de Déu... 

a) se celebra el mateix dia que comencen les festes de Moros i Cristians de Biar. 

b) és la celebració en la qual els habitants de Biar fan ells mateixos el trasllat de la 
figura de la Mare de Déu. 

c) és una celebració en la qual es retorna la figura de la Mare de Déu al seu santuari. 

9 En el Ball dels Espies... 

a) es recorda la conquesta del castell per part del bàndol moro. 

b) es commemora, amb seriositat i gran solemnitat, la derrota dels musulmans. 

c) els participants van armats per a destruir la fortalesa. 

10 L’Entrada de Moros i Cristians... 

a) és un acte destacable de les festes, però amb poca participació. 

b) és el primer acte en què assistixen una gran quantitat de veïns. 

c) és el primer acte de les festes del qual es té documentació. 



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)  Un animal.
b)  L'habitant de Xipre.
c)  Un arbre.

Què és un xiprer?11.

a)  Reduir a trossos molt xicotets.
b)  Fer mala olor.
c)  Eximir d'una pena.

Què significa el verb "moldre"?12.

a)  vedella / els pits
b)  ternera / les petxugues
c)  vedella / les petxugues

En la carnisseria del barri tenen la carn de __________ i __________ de pollastre d'oferta.13.

a)  aeroplan
b)  aeroplà
c)  aeroplànol

Els equips d'emergència sobrevolaren el lloc dels fets amb un __________.14.

a)  tramuntana
b)  ponent
c)  llevant

__________: Vent que ve de l'oest.15.

a)  Tindre impediments per a actuar d'una determinada manera.
b)  Tindre la butxaca sempre oberta.
c)  Tindre molta pràctica en una activitat.

Què significa l'expressió "tindre la mà trencada"?16.

a)  travesser
b)  travessany
c)  llarguer

La pilota va pegar contra el __________ de la porteria.17.

a)  Recordar coses de fa molt de temps.
b)  Irritar fins a fer perdre la paciència.
c)  Llevar la pols.

Què significa l'expressió "traure de polleguera"?18.

a)  a l'ombrígol
b)  al melic
c)  al maluc

Porta camisetes curtes perquè vol anar mostrant el pírcing que s'ha fet __________.19.



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

a)  llevat / el forn
b)  llevadura / el forn
c)  llevat / la panaderia

Vicenta diu que, si no ens queda __________, en comprem en __________.20.

a)  comanament
b)  comandament
c)  mando

A casa tenim un __________ únic per a tots els aparells electrònics.21.

a)  folrar
b)  estalviar
c)  escurar

__________: No gastar-se els diners que es tenen i guardar-ne una part.22.

Morfologia i sintaxi

a)  hi
b)  els
c)  en

Li han posat de deures exercicis de matemàtiques. Cada dia __________ fa dos.23.

a)  me l'havia / ma
b)  me l'havia / m'ha
c)  m'ho havia / ma

Tot el que m'has comentat, ja __________ dit __________ mare.24.

a)  que / que
b)  que / què
c)  què / que

A mi, no em va dir __________ volia. Més tard, vaig saber __________ havia preguntat per
Marta.

25.

a)  L'emperadora / l'hereva
b)  L'emperadriu / l'hereva
c)  L'emperatriu / l'hereua

__________ va ser __________ de Carmesina.26.

a)  al / a
b)  en / en
c)  pel / en

Carme __________ juny ja viurà __________ Benidorm.27.



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

a)  res
b)  una miqueta
c)  un grapat

Fa __________ d'anys que no es parlen.28.

a)  molta pols / la salut
b)  molt de pols / el salut
c)  molt pols / la salut

El fet que s'acumule __________ pot fer empitjorar __________ de les persones amb
problemes respiratoris.

29.

a)  quant / quin
b)  quan / quin
c)  quan / què

Si ja saps __________ tens festa, dis-me __________ dia vindràs.30.

a)  perquè / alhora
b)  per què / a l'hora
c)  per què / alhora

Vam seure junts en el cine __________ vam entrar __________.31.

a)  feia / reien
b)  fea / reïen
c)  feïa / rien

La xiqueta __________ tanta gràcia que tots __________ quan la sentien parlar.32.

a)  fundint-se
b)  fonguent-se
c)  fonent-se

Amb la calor que fa, la neu continua __________ ràpidament.33.

a)  el seu
b)  el teu
c)  el vostre

El pintor m'ha dit que pintarà primer __________ pis (de vosté).34.

a)  hi ha que ser
b)  tens que ser
c)  has de ser

Faces el que faces, sempre __________ responsable dels teus actes.35.

a)  vingueu / ixim
b)  veniu / eixim
c)  vingueu / eixim

No __________ demà a sopar, ja que __________ de viatge urgentment.36.



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

Normativa ortogràfica

a)  premsa / sonriure
b)  prensa / somriure
c)  premsa / somriure

La protagonista va saludar els representants de la __________ amb un __________.37.

a)  instal·lat un ascensor
b)  instalat un ascensor
c)  instal·lat un assensor

Els tècnics han __________ en el pati central de l'edifici.38.

a)  L'allotjament / sel·lecció
b)  L'allojament / selecció
c)  L'allotjament / selecció

__________ dels futbolistes de la __________ portuguesa està prop del camp.39.

a)  M'agradat / Enric
b)  M'ha agradat / Enrric
c)  M'ha agradat / Enric

__________ molt el dibuix que ha fet __________.40.

a)  se / nyo / ri / al
b)  se / i / eu
c)  a / de / qu / ar

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?41.

a)  La usuària va exigir la garantia del vehicle.
b)  L'usuària va exigir la garantía del vehicle.
c)  La usuaria va exigir la garantia del vehicle.

Quina és la frase que està ben escrita?42.

a)  fenomen / exàmens
b)  fenòmen / exàmens
c)  fenomen / examens

Esta alumna és un __________ quan fa els __________ d'Informàtica.43.

a)  plutja de matx
b)  plutja de maig
c)  pluja de maig

La __________ ha beneficiat la collita de nespros.44.

a)  La meua veïna és comprà un telefon de segona mà.
b)  La meua veïna es comprà un telèfon de segona mà.
c)  La meua veina es comprà un telèfon de segona ma.

Quina és la frase que està ben escrita?45.



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

a)  em / afaitat
b)  em / afaita't
c)  hem / afeita't

Mentres jo __________ dutxe, __________ tu!46.

a)  S'ha / ve
b)  Sa / ve
c)  S'ha / vé

__________ dit, moltes vegades, que eixirem de la crisi l'any que __________.47.

a)  davantal
b)  dabantal
c)  devantal

El cuiner es posa el __________ per a fer faena.48.

a)  per el camí de l'abeurador
b)  pel camí de l'abeurador
c)  per el camí del abeurador

El meu iaio sempre tornava a casa __________.49.

a)  tres-cents cuaranta-cinq mil set-cents huitanta-dos
b)  trescents quaranta-cinc mil setcents huitanta-dos
c)  tres-cents quaranta-cinc mil set-cents huitanta-dos

Com s'escriu en lletres la quantitat 345.782?50.



 

  

 

Àrea d’expressió escrita 
 
 
Trie una de les dos propostes següents. (100 paraules) 
 
a) Escriga una carta breu, dirigida a uns amics, en què els convide a un sopar per a 

celebrar una data molt significativa per a vosté. 
 
b) Conte l’argument de l’últim llibre que ha llegit o de l’última pel·lícula que ha vist. Diga 

també si li va agradar o no, i explique per què. 
 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 



 

  

 

Consulta sobre els resultats 

1. www.edu.gva.es/jqcv 

2. Telèfons: 96 317 52 00 i 012 

 

Estructura de la prova 

 
 

Àrea de comprensió 20%

Àrea d’estructures lingüístiques 30%

Àrea d’expressió escrita 20%

Àrea d’expressió i interacció orals  30%

 

Mínim per a aprovar: 60% 
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França multa Google 

Google, el gegant nord-americà d’Internet, ha sigut multat a 
França amb 100.000 euros per arreplegar dades privades a 
través d’un controvertit programa de cartografia, ha informat 
la Comissió Nacional d’Informàtica i Llibertats. La Comissió 
ha assenyalat que la recollida de dades per part de Google ha 
fet que l’empresa haja alimentat una base de dades que ara val 
el seu pes en or i que li permet dominar el mercat. 

Els vehicles de Google que recorren els carrers no sols van 
captar fotografies sinó també totes les informacions que 
transitaven per connexions sense fils d’Internet no protegides, 
cosa que inclou correus electrònics personals, connexions a 
tota classe de pàgines web i, inclús, informacions sobre 
prescripcions mèdiques. 

El director de protecció de dades de l’empresa tecnològica ha 
indicat que Google va reunir les dades per error a partir de 
xarxes sense fils no protegides, però que ara les destruirà. 

França no és l’únic lloc on Google ha comés este error. Han 
sorgit processos similars en altres països com ara Alemanya, 
el Regne Unit, Nova Zelanda o Corea del Sud, així com en 37 
estats dels Estats Units. 

 

 

250 euros anuals al fem 

Prop de tres milions de tones d’aliments es desaprofiten i es 
tiren al fem cada any en el nostre país. Això són 65 quilos i 
un gasto de 250 euros anuals per persona, com indiquen les 
dades d’un estudi fet en set països de la Unió Europea. Este 
mateix estudi constata que el 50% dels aliments rebutjats es 
podrien haver aprofitat si el consumidor haguera planificat, 
conservat i guardat més bé la compra. I també diu que el 30% 
del menjar empaquetat es tira sense haver-se obert. Detalla 
que el menjar que més es desaprofita són les hortalisses i la 
fruita, que representen vora un 50% del total dels aliments 
rebutjats. 

Les causes més comunes de tirar el menjar són que el 
consumidor no planifica amb antelació, que les atractives 
presentacions dels productes animen a fer compres 
innecessàries, que no es guarda adequadament la compra a 
casa i que es prepara massa menjar, cosa que fa augmentar les 
sobres considerablement. 

L’estudi també indica que la majoria de les persones 
enquestades considera que un comportament més conscient 
del consumidor podria reduir els aliments desaprofitats. 
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La pesseta com a reclam 

Mil set-cents milions d’euros en pessetes són molts diners, i 
més en moments d’estretors econòmiques. Eixa és l’estimació 
del Banc d’Espanya dels diners en l’antiga moneda que 
encara queden per retirar del mercat. A més, s’estima que 
prop d’un terç d’eixes monedes estan en mans privades. 

I els comerciants més desperts s’han adonat d’això. Un café 
bar d’Elx ha decidit establir un canvi molt especial: una 
pesseta per un cèntim d’euro, la qual cosa, segons el 
propietari, permet als seus clients estalviar vora un 40% sobre 
el preu habitual. És a dir, una canya de cervesa, que costa 
1,15 euros, es pot pagar amb 115 pessetes. Però la iniciativa 
més àmplia s’ha dut a terme en un municipi corunyés, on 61 
comerços, agrupats en una associació empresarial, participen 
este mes en la proposta de tornar a la pesseta. 

Les raons d’este retorn ocasional a la pesseta cal buscar-les en 
l’intent de reanimar els negocis més xicotets, que han sigut 
els més castigats per la crisi econòmica. Les últimes dades 
referides a l’any 2010 oferien la cara amarga del comerç 
detallista, amb una caiguda general de les vendes del 3,8% 
respecte a l’any 2009. Davant d’estes xifres, qualsevol 
iniciativa que permeta revitalitzar les vendes és benvinguda. 

 

 

El xocolate, un pecat o un plaer? 

Per a mitigar les penes, per a alegrar un dia gris o per a 
celebrar els millors moments. Així és el xocolate, un dolç que 
no deixa indiferent a ningú. D’una banda, se li atorguen 
propietats saludables, però, d’una altra, se li atribuïxen efectes 
negatius, com poden ser provocar sobrepés, migranya o 
càries. També hi ha qui arriba a dir que crea hàbit i que és 
molt addictiu. Però la veritat és que no es coneix amb 
seguretat el fonament d’algunes d’estes suposicions.  

El xocolate és el principal derivat del cacau, i conté, segons 
els experts, alguns compostos que reporten moltes propietats 
beneficioses, especialment interessants per a la salut del cor. 
Abans de divulgar les bondats del xocolate, convé especificar 
de quina classe es tracta: xocolate negre, xocolate amb llet o 
xocolate blanc.  

S’han publicat estudis que avalen les característiques 
beneficioses d’este producte, sempre que es tracte del 
xocolate més pur, el negre, i que el seu consum no siga massa 
elevat. I és que menjar-ne d’una manera moderada (uns 20 
grams al dia) podria proporcionar propietats beneficioses tant 
per a la salut del cor com per a millorar l’estat d’ànim, sempre 
en el marc d’una dieta equilibrada i saludable. 

 

 




