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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 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. 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). 
 

Biopiscines 
 

Entre els actuals sistemes de depuració de l’aigua de les piscines, el tractament amb clor és el 
més utilitzat. Este agent desinfectant té com a principal inconvenient els efectes molestos per a 
la salut i el benestar dels banyistes, com ara els ulls rojos, les reaccions al·lèrgiques, l’olor o la 
sequedat de la pell i els cabells. A això cal afegir el risc que implica per al sector infantil: s’ha 
comprovat que una alta quantitat de clor en l’aigua pot ser perjudicial per a la salut dels xiquets, 
que ben sovint n'ingerixen involuntàriament. El clor és especialment perjudicial per als xiquets 
amb predisposició genètica a les al·lèrgies i es calcula que, per cada 100 hores acumulades 
d’assistència a piscines tractades amb clor, el risc de patir asma es multiplica per 60. 

Sens dubte, l’alternativa al clor més respectuosa amb el medi ambient són les biopiscines, 
també anomenades piscines naturals, en les quals s’han substituït els sistemes de depuració 
químics o físics per sistemes naturals. Esta depuració biològica es basa en una combinació de 
plantes, grava, organismes microscòpics, filtres mecànics i bombes, que netegen l’aigua 
d’algues, d’insectes i de larves no desitjades. La qualitat resultant de l’aigua és semblant a la 
d’un riu o d’un estany nets, i s’eviten les molèsties produïdes pel clor. El resultat és una massa 
d'aigua sense productes químics que només necessita un manteniment mínim, i amb l'aspecte 
estètic d'un jardí aquàtic. 

Les primeres biopiscines es van construir en 1985 a Àustria. Actualment n’hi ha més de 20.000 
a Europa, entre les quals es compten un centenar de piscines públiques d’Alemanya. 

Ni el seu aspecte, ni el color de l’aigua, ni la forma responen als que trobaríem en les piscines 
tradicionals. Una biopiscina està composta de dos parts: una zona de bany, que ocupa entre un 
50% i un 70% de l’espai total, i una zona de biodepuració reservada a les plantes aquàtiques, 
que ocupa l’espai restant. Estos dos espais solen estar separats per un mur. L’objectiu no és 
aconseguir un medi estèril com en les piscines tradicionals, sinó un medi net, viu i en equilibri 
natural, que recordarà als més majors els estanys naturals d’aigües clares en què, durant la 
seua infantesa, prenien el bany envoltats de granotes i peixos. 

 
1 V  F El clor és l’agent desinfectant que s’usa habitualment per a depurar 

l’aigua de les piscines i és especialment perjudicial per als xiquets 
que patixen al·lèrgies. 

 

2 V  F Les biopiscines utilitzen, com a alternativa al clor, sistemes de 
depuració naturals basats exclusivament en una combinació de 
plantes. 

 

3 V  F Les piscines tradicionals tenen el mateix aspecte, el mateix color de 
l’aigua i la mateixa forma que les piscines naturals. 

 

4 V  F L’espai reservat per a les plantes encarregades de la biodepuració 
cal que siga més gran que la part reservada als banyistes. 

 

5 V  F L’objectiu de la biodepuració és aconseguir un medi viu paregut als 
estanys naturals d’aigües netes. 



 

  

 

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

 
Horòscop setmanal: Àries 
Recorda que esta setmana serà rara. Et sentiràs pletòric i més content que un gínjol, i això ho 
transmetràs a tots, per bé que no serà una cosa duradora. Gràcies al teu refinat sentit de l’humor, 
aconseguiràs fer disfrutar d’eixa felicitat compartida a totes les persones que estimes. Ara bé, vés 
alerta perquè pot passar que a una persona pròxima li pegue tort. Aprofita-te’n per a eixir de casa 
i divertir-te al màxim. I el cap de setmana és possible que trenques la teua peça de porcellana 
favorita o que hages d’acudir a algun professional perquè t’arregle un desperfecte a casa. 

TREBALL I DINERS 

Si algú et deu diners, esta setmana te’ls tornarà, però només en part. Potser també arribaran a la 
teua butxaca alguns diners extres que no t’esperaves. Però, d’altra banda, estigues preparat 
perquè algun amic et demane diners. Com que en tindràs, és molt probable que li’n deixes, però 
sigues ben conscient que tardaràs a recuperar-los o que, fins i tot, t’arriscaràs a perdre’ls. I, 
finalment, recorda el que et diuen sempre, però tu sols oblidar: si tens el compromís de fer un 
regal, no cal que compres el més car ni el més luxós, ja que el temps que corre aconsella estalviar 
i no tindre les mans foradades. 

AMOR 

Si no tens parella, t’espera la teua mitja taronja esta setmana: és possible que algú molt especial 
se’t declare, sobretot del teu entorn del treball. Per contra, si eres dels qui sí que en tenen, viuràs 
bons i mals moments. Mira de no fer enfadar la teua parella i evita discutir per coses sense 
importància. 

SALUT 

Sense problemes estos dies, llevat d’algun mal de cap puntual o d’algun problema de pell sense 
complicacions. Això sí, vés amb compte amb els corrents d’aire perquè en esta època els 
refredats estan a l’orde del dia. 

6 Àries, durant esta setmana... 

a) aprofita per a quedar-te a casa i arreglar els desperfectes que hi haja. 

b) la teua alegria pot fer que una persona pròxima a tu se senta molesta. 

c) contagiaràs el teu refinat sentit de l’humor a una persona pròxima molt estimada. 

7 Pel que fa als diners... 

a) recuperaràs tots els que et deuen. 

b) si un amic te’n demana i li’n deixes, pot ser que no els tornes a veure. 

c) has d’intentar controlar els gastos, tal com sempre sols fer. 

8 En l’amor... 

a) si tens parella, has d’anar amb compte que no et deixe per un company de treball. 

b) si no en tens, pot passar que et declares a una persona que treballa amb tu. 

c) procura no discutir amb la teua parella per coses que no tenen importància. 

9 De salut... 

a) has de protegir-te dels corrents d’aire si no vols refredar-te. 

b) tindràs un mal de cap dolorós i persistent. 

c) has d’anar amb molt de compte amb la pell, perquè podria ser un problema greu. 

10 Per tant... 

a) tindràs una setmana prou normal i el teu estat d’alegria durarà molt de temps. 

b) es pot dir que no tens gens de sentit de l’humor. 

c) tens tendència a malgastar els diners. 



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)  cucs
b)  llombrius
c)  llegums

No dónes dolços al xiquet: té __________ intestinals i no és bo que en menge.11.

a)  Viure d'il·lusions.
b)  Deixar els assumptes ben tancats.
c)  Disposar de gran riquesa i benestar.

Què significa l'expressió "lligar els gossos amb llonganisses"?12.

a)  trenc
b)  lluç
c)  merlot

__________: Peix de mar que és objecte d'explotació pesquera i és molt consumit.13.

a)  dels cellers
b)  de les bodegues
c)  de les botiges

Molts dels edificis __________ que es dediquen a l'elaboració de vi són de gran valor.14.

a)  neula
b)  boira
c)  rossejada

El que més m'agrada del clima de Londres és la __________.15.

a)  Un colp que deixa el rival fora de combat.
b)  Una caiguda forta d'una persona a terra.
c)  Un forat que alguns animals caven en terra per a amagar-se.

Què és un cau?16.

a)  Rebre
b)  Oferir
c)  Desitjar

Quin verb significa el contrari que el verb "donar"?17.

a)  estisores / antiues
b)  estidores / antigües
c)  tisores / antigues

A Elx es van trobar unes de les __________ més __________ que es coneixen.18.

a)  Tolerar, deixar passar una cosa aparentant no veure-la.
b)  Obrir molt els ulls a causa d'una sorpresa.
c)  Tindre un problema d'hipermetropia en la vista.

Què significa l'expressió "fer els ulls grossos"?19.

a)  fregall
b)  metall
c)  raspall

Dóna'm el __________ per a les dents i me les netejaré.20.



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

a)  calenta / pon
b)  calfa / pon
c)  calenta / posa

Al mes d'octubre, el sol ja no __________ tant i, a més, es __________ una hora abans que a
l'agost.

21.

a)  cera
b)  claveguera
c)  vorera

__________: Part lateral del carrer per on circula la gent que va a peu.22.

Morfologia i sintaxi

a)  mitjà
b)  medi
c)  mig

Compra __________ (1/2) quilo de llagostins.23.

a)  la crisi / molta
b)  la crisis / molt de
c)  el crisis / molta de

Quan començà el debat televisiu sobre __________ actual, em va entrar __________ son.24.

a)  en que
b)  en què
c)  en lo què

El premi va ser per a un projecte __________ participava el meu grup.25.

a)  del / a la
b)  de la / a la
c)  del / al

Els canvis sobtats __________ fred __________ calor provoquen refredats.26.

a)  no et puc donar cap
b)  no t'en puc dir res
c)  no te'n puc donar cap

Respecte als consells que em demanes sobre alimentació, __________.27.

a)  tinc que anar-me'n
b)  m'hauré d'anar
c)  me n'hauré d'anar

Tinc un poc de pressa; crec que __________ ja.28.

a)  la nostra
b)  la seua
c)  la de nosaltres

Felicitats! Rebeu, de part de Josepa i meua, __________ més sincera enhorabona.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)  vam visitar / greca
b)  visitarem / greca
c)  hem visitat / grega

Este estiu __________ l'illa __________ de Creta.30.

a)  per què hi ha habut
b)  perquè hi ha hagut
c)  perquè n'hi ha hagut

He fet tard __________ un accident en la carretera.31.

a)  quant de
b)  quan
c)  quan de

Em pots dir __________ temps falta perquè s'acabe la pel·lícula?32.

a)  biòlega / trista
b)  biòlega / trist
c)  biòloga / trista

La __________ era molt optimista i mai la vam veure __________.33.

a)  ningú / per quin
b)  ningun / per què
c)  cap / per que

No vindrà __________ més al viatge i no sé __________ motiu.34.

a)  admitit / s'estengué
b)  admés / s'estengué
c)  admès / s'estené

La notícia que l'artista havia __________ la seua culpabilitat __________ per totes les
emissores de ràdio.

35.

a)  bevem
b)  beguem
c)  beuem

A casa, sempre __________ aigua quan mengem.36.

Normativa ortogràfica

a)  límit / açí
b)  llímit / ací
c)  límit / ací

Quin és el __________ de velocitat autoritzat __________?37.

a)  em / hem
b)  hem / hem
c)  hem / em

A mi, __________ pareix que tu i jo __________ treballat hui molt.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)  Sempre compre hortalises conrreades per l'agricultor en el camp.
b)  Disfrute molt de les classes de música que fa este professor nou.
c)  M'interesen els cuadres de paisages que ha pintat la nevoda de Nicolau.

Quina és la frase que està ben escrita?39.

a)  seguretat ciutadana
b)  seguridat ciudadana
c)  seguredat ciudatana

És responsabilitat dels poders públics la __________.40.

a)  eccelent
b)  eccel·lent
c)  excel·lent

La música és __________ per a relaxar-se.41.

a)  sud-est / penya segat
b)  sud est / penyassegat
c)  sud-est / penya-segat

Si vos dirigiu cap al __________, arribareu fins a un __________.42.

a)  setembre / carrer de Colom
b)  septembre / carrer de Colom
c)  setenbre / Carrer de Colom

Al mes de __________, la seu de l'associació es traslladarà al __________.43.

a)  Trenta-quatre mil cinc cents vint-i-set euros
b)  Trenta-quatre mil cinc-cents vint-i-set euros
c)  Trenta-i-quatre mil cinc cents vint-i-set euros

Com s'escriu amb lletres "34.527 euros"?44.

a)  m'alce / puge
b)  m'alçe / putge
c)  m'alce / puje

Faig vida saludable: __________ prompte i sempre __________ les escales a peu.45.

a)  veïna / feïa
b)  veína / feia
c)  veïna / feia

La meua __________ de dalt __________ aeròbic al saló.46.

a)  capítol / agrària
b)  capitol / agraria
c)  capítul / agrària

El tercer _________ del llibre tracta sobre la reforma __________.47.

a)  xar
b)  les
c)  ton

En quina síl·laba de la paraula "xarleston" 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)  l'indecisió / entrepans
b)  la indecisió / entrepans
c)  la indecisió / entrepàns

Era tanta __________ d'Anna que mai sabia quins __________ volia.49.

a)  m'he alçat / trobava
b)  m'alçat / trovaba
c)  m'ha alçat / trovava

Este matí, quan __________, em __________ millor que ara.50.



 

  

 

Àrea d’expressió escrita 
 
 
Trie una de les dos propostes següents. (100 paraules) 
 
a) La localitat on vosté viu té un servici de transport públic que podria millorar-se. Faça 

un escrit, destinat a la bústia de suggeriments que l’ajuntament ha posat a disposició 
de tots els ciutadans, en què descriga este servici i diga quines serien les propostes 
de millora que vosté considera més necessàries. 

 
b) Vosté és el propietari d’una agència de viatges i ha sortejat entre tots els seus clients 

un viatge al Carib. Escriga una carta al client afortunat en la qual li comunique que ha 
sigut el guanyador. 

 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 



 

  

 

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 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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La casa d’Elvis 

 

L’antiga mansió d’Elvis Presley a Califòrnia, que fins ara 
estava llogada per 20.000 dòlars al mes, es ven per vora 13 
milions de dòlars. Trenta-cinc anys després de la mort de qui 
es va conéixer com el Rei del rock-and-roll, ix al mercat la 
seua casa, construïda en 1958, en què l’artista va viure amb la 
seua dona Priscilla i en la reixa de la qual els seus fans 
incondicionals encara continuen penjant notes i escrits. 

La descripció de la mansió informa que es tracta d’una 
construcció molt elegant, que ocupa un terreny de 4.800 
metres quadrats i amb una vista espectacular a l’oceà Pacífic. 
A més a més, la casa té quatre habitacions, cinc banys, uns 
quants salons (un saló formal, un saló familiar i una sala 
multimèdia), una casa per a convidats, una piscina i un 
garatge per a quatre cotxes. 

Finalment, cal recordar que Elvis es va divorciar de la seua 
dona en 1973 i que va morir el dia 16 d’agost de 1977 amb 
només 42 anys. 

 

Sabates infantils 

 

Les sabates no sols sostenen el pes dels més menuts, sinó que 
suporten la suor, la pluja, el fred, les corregudes i els 
puntellons a la pilota. 

Triar un bon calçat infantil, que no els aprete ni els faça pelats 
en la pell, còmode i funcional per a cada ocasió i cada 
activitat, és fonamental per a la comoditat dels xiquets. Però 
també per a evitar lesions en l’etapa adulta. Molts estudis 
demostren que l’ús de calçat incorrecte pot provocar peus 
plans o mal de genolls.  

Però d’açò encara no som prou conscients. Un estudi recent 
de l’Institut de Biomecànica de València ha demostrat que els 
pares es fixen més en l’aspecte de les sabates que en les seues 
propietats per a protegir la salut dels xiquets. Segons este 
estudi, a l’hora de triar una sabata per als seus fills, els pares 
es guien en el 38% dels casos per l’estètica; en el 30%, en la 
comoditat; en el 23%, en la qualitat dels materials; en el 8%, 
que siguen fàcils de posar i llevar; i només en l’1% dels 
casos, en el preu. 

 
 


