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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). 

La gota freda 

Al setembre i l’octubre, en algunes zones de la península Ibèrica, especialment en la 
mediterrània, es produïxen ruixats i tempestes d’una violència extraordinària i de poca durada. 
Es tracta de la gota freda, resultat de la suma de tres factors habituals en esta època de l’any: 
mar calent, atmosfera inestable en la superfície i aire fred en altura. 

Com es genera la gota freda? 

 El mar està a temperatures altes. El Mediterrani, per exemple, pot arribar al final de l’estiu 
als trenta graus en zones pròximes a la costa. 

 S’emet molt de vapor d’aigua, tal com passa amb l’aigua calenta d’un bany o una dutxa. 

 Si en estes condicions climàtiques arriba una borrasca o un front fred i hi ha una bossa 
d’aire fred en altura, s’origina una situació d’inestabilitat. 

 El vapor d’aigua, que el mar allibera en grans quantitats, puja arrossegat per la 
inestabilitat i es condensa en trobar-se amb la zona freda, i com a resultat es forma un 
núvol. 

 Com més fred faça en eixes capes, més grans seran els núvols i amb major rapidesa 
creixeran. 

Així, en molt poques hores es poden formar grans núvols tempestuosos que, encara que no 
tinguen una gran extensió horitzontal, poden fer més de deu quilòmetres d’altura. Estos núvols 
descarreguen una forta pluja, normalment acompanyada de llamps, trons i pedra. No obstant 
això, alguns meteoròlegs afirmen que la gota freda no sempre va associada a pluges intenses o 
catastròfiques.  

Catàstrofes com les inundacions de Bilbao a finals d’agost de 1983 o el trencament de la presa 
de Tous (València) a l’octubre de 1982 han passat a la memòria col·lectiva d’un país que, tant 
per les condicions climatològiques com per les orogràfiques, està destinat a viure de bracet amb 
la gota freda estacional.  

 
1 V F La gota freda és pròpia dels mesos de setembre i octubre, i és el 

resultat de tres factors: mar calent, atmosfera inestable en la 
superfície i aire fred en altura. 

 
2 V F Els ruixats i les tempestes fortes i habituals de llarga durada reben 

el nom de gota freda. 

 
3 V F Les baixes temperatures del mar i el vapor d’aigua, que forma 

grans núvols, generen la gota freda. 

 

4 V F Els núvols tempestuosos, de poca grandària, descarreguen una 
pluja forta, acompanyada sempre de pedra i llamps, però mai de 
trons. 

 

5 V F En la memòria col·lectiva hi ha episodis de gota freda, com són les 
inundacions de Bilbao i el trencament de la presa de Tous, 
ocorreguts en anys consecutius. 



 

  

 

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat. 
 
El Mercat Central de València 
 
En el cor de Ciutat Vella trobem el major centre d’Europa especialitzat en la venda de 
productes frescos, que pot passar perfectament per una catedral modernista per 
l’estructura de ferro, vidre i ceràmica, i l’espectacular cúpula central de 30 metres d’alçària.  

Es va edificar sobre el Mercat Nou, inaugurat el 1889 com un mercat obert. Des del segle 
XIII, s’instal·lava en la plaça una fira setmanal que, a poc a poc, augmentà en importància i 
en periodicitat. A principis del segle XX, centenars de parades amb gènere fresc de l’horta 
valenciana, les granges i el mar Mediterrani es muntaven i desmuntaven diàriament, per la 
qual cosa l’Ajuntament buscà una solució arquitectònica a este trencaclosques urbanístic i 
un remei per a la falta d’higiene que suposava exhibir els productes en el carrer. 

Després de més d’una dècada d’obres, el Mercat Central va obrir les portes el 23 de gener 
de 1928 com un dels emblemes del progrés de la ciutat i de la seua riquesa agrícola i 
productiva. Des de llavors, l’edifici no ha patit a penes alteracions en l’exterior, encara que 
l’organització interior ja no té res a veure amb l’original. En els seus orígens, el mercat 
tenia prop de 1.250 parades diferents, d’un metre d’amplària, aproximadament. No obstant 
això, la concentració d’expositors i els avanços tècnics com, per exemple, la implantació de 
cambres frigorífiques, obligaren a modificar esta estructura organitzativa. 

En l’actualitat, els 8.160 metres quadrats del Mercat Central acullen un total de 298 
parades, la majoria especialitzades en un únic producte, que han anat passant de 
generació en generació, fins i tot des d’abans de la construcció de l’edifici.  

Cada matí, este meravellós edifici històric continua tancant una xicoteta ciutat de comerços 
en els quals l’excel·lència dels productes frescos és garantia de qualitat. Tot un plaer per 
als sentits en el major rebost de València, un lloc de culte per als amants de la 
gastronomia. 

6     El Mercat Central de València... 

a) era una catedral modernista feta de ferro, vidre i ceràmica. 

b) és un centre especialitzat en la venda de productes frescos. 

c) és el més vell d’Europa i es caracteritza per una cúpula de 30 metres d’alçària. 

7 Les parades de productes frescos es muntaven i desmuntaven... 

a) en el mercat obert, on no podien exhibir els productes en el carrer per la falta d’higiene.  

b) en la plaça setmanalment des del segle XIII, però la freqüència va disminuir amb el temps. 

c) diàriament al començament del segle XX, i l’Ajuntament buscà una solució per a combatre 
la falta d’higiene que això generava. 

8 El Mercat Central... 

a) modificà l’estructura organitzativa perquè hi caberen les cambres frigorífiques. 

b) des del 1928 ha patit molts canvis, tant en l’exterior com en l’interior. 

c) va obrir al públic quan encara era totalment desconegut per a la ciutadania. 

9 Hui en dia... 

a) les parades no passen de generació en generació. 

b) la majoria de les parades estan especialitzades en més d’un producte. 

c) hi ha menys parades que en els seus orígens. 

10 El Mercat de València, actualment... 

a) aspira a convertir-se en la catedral de la gastronomia i dels productes de qualitat. 

b) és el major rebost de la ciutat amb el segell de qualitat dels productes frescos. 

c) és visita obligada per als amants de l’arquitectura i dels productes exòtics. 



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)  arrossegant
b)  rosegant
c)  arronsant

Sempre camina __________ els peus per terra.11.

a)  sàbia
b)  saba
c)  sàlvia

__________: Líquid format per aigua amb nutrients que circula pels vasos conductors de les
plantes.

12.

a)  En la farmaciola / tiretes
b)  En la farmaciola / tirites
c)  En la farmacoteca / tirites

__________ hi ha esparadrap, cotó-en-pèl, __________ i aigua oxigenada.13.

a)  afuegat
b)  aufegat
c)  ofegat

No sabia nadar i va morir __________ en el riu.14.

a)  d'albercoc / xiulet
b)  de bercoc / silbat
c)  d'embercoc / xiulit

Amb un pinyol __________ et faré un __________.15.

a)  Colpejar en el cap a algú.
b)  Dir que sí a tot.
c)  Fer la migdiada.

Què significa l'expressió "pegar la cabotada"?16.

a)  abatut
b)  maltractat
c)  calumniat

__________: Decaigut de forces físiques o morals.17.

a)  rosar / llarguer
b)  fregar / travesser
c)  rossar / travessany

En el minut 36 la pilota va entrar en la porteria després de __________ el __________.18.

a)  alinya
b)  adoba
c)  abona

Carme sempre __________ l'ensalada amb oli i vinagre.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)  Ser molt dolç.
b)  Ser molt fàcil de fer.
c)  Ser de molt bona qualitat.

Què significa l'expressió "ser mel de romer"?20.

a)  En un assumpte, despreocupar-se'n.
b)  Abrigar-se.
c)  Anar-se'n sense pensar-s'ho molt.

Què significa l'expressió "tirar-se la manta al coll"?21.

a)  Capell femení d'ales amples i flexibles.
b)  Part inferior de la mà, cap on es tanquen els dits.
c)  Fulla de palmera treballada artesanalment.

Què és un "palmell"?22.

Morfologia i sintaxi

a)  me he adonat
b)  m'he adonat
c)  me adonat

Pensava que Maria ja havia arribat. No __________ de la seua absència.23.

a)  bec
b)  veig
c)  visc

És un apartament magnífic, des de la terrassa __________ la mar.24.

a)  tant / res
b)  tan / gens
c)  tant de / massa

Quan el traslladaren __________ lluny de nosaltres, no li va costar __________ fer amics.25.

a)  colliré / les
b)  colliria / en
c)  cull / ho

Demà __________ les taronges i __________ portaré al magatzem.26.

a)  tres
b)  tercera
c)  terça

Este tenista ocupa la posició número __________ en la classificació mundial.27.

a)  cap
b)  ningú
c)  algun

En el llibre de comptes no hi ha __________ error.28.



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

a)  ens bevem
b)  nos beguem
c)  mos beuem

A les onze, en el bar de l'empresa, __________ un café amb llet.29.

a)  molit
b)  molgut
c)  mòlt

El forner ja ha __________ el blat per a fer el pa de tot l'any.30.

a)  de mala gana
b)  de bat a bat
c)  a cau d'orella

M'ha acompanyat al teatre __________, ja que a ell li agrada ben poc.31.

a)  als afores / moltes avantatges
b)  als afores / molts avantatges
c)  a les afores / moltes avantatges

Viure __________ de la ciutat tenia __________.32.

a)  tens que dur-lo
b)  hi ha que dur-lo
c)  has de dur-lo

Agafa el DNI, __________ a l'examen de demà.33.

a)  per a què
b)  perquè
c)  per què

En l'apartament han posat reixes __________ no hi entren a robar.34.

a)  l'has / lo
b)  las / li
c)  l'has / el

El coixí, __________ comprat ja? No, però __________ compraré esta vesprada.35.

a)  marroquines / marrons
b)  marroquís / marrós
c)  marroquins / marrones

Hem anat a unes botigues __________ i m'he emprovat unes sabates __________.36.

Normativa ortogràfica

a)  Vint-i-tres mil sis cents setanta-cinc.
b)  Vint i tres mil sis cents setanta-cinc.
c)  Vint-i-tres mil sis-cents setanta-cinc.

Com s'escriu en lletres la quantitat "23.675 quilòmetres"?37.



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

a)  línies / celdes
b)  línees / celes
c)  línies / cel·les

Marca les __________ de les __________ en el full de càlcul per a diferenciar millor la graella
dels resultats.

38.

a)  reduïda / emisferi
b)  reduïda / hemisferi
c)  reduida / hemisferi

Europa és un continent d'extensió __________, situat en l'__________ nord.39.

a)  l'intèrpret / russa
b)  la intèrpret / russa
c)  l'intèrpret / rusa

És la primera vegada que __________ valenciana oferix un concert en una ciutat
__________.

40.

a)  pels
b)  per els
c)  pers

Ja que no ho fas per mi, fes-ho __________ teus amics.41.

a)  elaborat / butlletí
b)  el·laborat / butlletí
c)  elaborat / bulletí

Han __________ un nou __________ de notes.42.

a)  despús-demà / pit-roig
b)  despús demà / pitroig
c)  despús-demà / pit roig

Anirem __________ al bosc i vos mostraré el niu d'un __________.43.

a)  honestidat / avorriment
b)  honestedat / avorriment
c)  honestitat / aburriment

Amb tota __________ et dic que esta pel·lícula és un __________.44.

a)  platxa / lluny
b)  plaja / juni
c)  platja / juny

Ha estat anant a la __________ durant tot el mes de __________.45.

a)  a-go-nit-zar
b)  pa-ssat-ge
c)  a-i-xo-var

Quina separació sil·làbica és la correcta?46.



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

a)  límit / d'enfermera
b)  límit / d'infermera
c)  llímit / de infermera

La data __________ per a presentar les sol·licituds __________ especialista és el proper
dilluns.

47.

a)  culleradeta / de safrà
b)  culleredeta / d'asafrà
c)  culleredeta / d'azafrà

Posa una __________ de sal i un pessic __________.48.

a)  Em / goril·la
b)  Em / gorila
c)  Hem / goril·la

__________ vaig embrutar amb la gàbia del __________.49.

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?50.



 

  

 
 

Àrea d’expressió escrita 
 
 
Trie una de les dos propostes següents. (100 paraules) 
 
a) Vosté rebrà la setmana que ve la visita d’un amic, però no pot anar a l’aeroport a 

rebre’l. Escriga-li un correu electrònic en què li explique la ruta des de l’aeroport fins 
a sa casa i els mitjans de transport de què disposa; a més, recorde donar-li la seua 
adreça. 

 
b) Vosté és monitor en una escola d’estiu i, una vegada a la setmana, conta una 

història a tot l’alumnat. Escriga una història adreçada a les xiquetes i xiquets que 
aconseguisca deixar-los impactats. 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

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 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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Menjar desaprofitat 

Segons un informe publicat fa poc, estem davant d’un 
greu problema mundial: quasi la mitat dels aliments que 
es produïxen acaben en el fem. Així, cada any es tiren 
fins a 2.000 milions de tones de menjar per problemes a 
l’hora de guardar-les en magatzems, per dates de 
caducitat massa estrictes, etc.  

L’informe també detalla que anualment es malgasten 
500.000 milions de metres cúbics d’aigua per a cultius 
que mai no arriben a taula. Una gran xifra, si es té en 
compte que en moltes zones del planeta no hi ha 
suficients recursos naturals. 

Entre les raons principals d’este desaprofitament de 
menjar està el fet que els supermercats demanen 
productes amb una imatge perfecta i que animen els 
consumidors a comprar, a través d’ofertes, més del que 
necessiten.  

 

Les vacacions ens fan feliços? 

Les persones que fan vacacions són més felices que les 
que no descansen una vegada a l’any. No obstant això, 
quan el descans acaba, els nivells de felicitat d’uns i 
altres s’igualen ràpidament. Així ho han demostrat 
científics holandesos en un estudi. 

Per altra banda, el temps que passem planificant les 
vacacions també millora el nostre estat d’ànim. Això 
significa que l’efecte de benestar psicològic que causen 
les vacacions no dura molt, sinó que desapareix quan 
tornem a la rutina. Però els científics van trobar una 
excepció a esta teoria: quan les vacacions són molt 
relaxants, la felicitat es manté almenys dos setmanes 
després de la tornada a la vida quotidiana. 

L’estudi recomana planificar el descans lliure d’estrés i 
no agafar-se un sol període vacacional llarg, sinó 
diverses vacacions a l’any. 

 

 
 




