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Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià

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 omplint completament la casella corresponent.
 Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada.
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 Si hi ha més d’una opció marcada, la resposta es considerarà errònia.
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 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.
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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
Llija el text següent i marque la resposta en la casella corresponent a cada
enunciat, segons que siga verdader (V) o fals (F).

Bases de la convocatòria de gravació de maquetes
L’Àrea de Música de l’empresa Elsodeviure organitza el IV Concurs de Gravació de Maquetes.
Bases:
1. Poden participar en el concurs solistes i grups de tots els estils musicals i de qualsevol
nacionalitat. Els solistes han de tindre menys de 25 anys; pel que fa als grups, la meitat més
un dels membres han de tindre menys de 25 anys, i la resta, no més de 30.
2. No podrà participar-hi cap grup o solista que ja tinga un disc en venda.
3. Per a inscriure’s en la convocatòria, caldrà presentar una maqueta de quinze o vint minuts de
gravació del grup o del solista i emplenar els fulls d’inscripció.
4. Els temes interpretats poden ser originals o versions modificades d’un tema ja comercialitzat.
5. Les inscripcions es realitzaran en l’Àrea de Música, situada en el carrer de Joanot Martorell,
número 23, d’Alacant; en horari de dilluns a divendres, de 09.00 a 11.00 hores, i dissabtes de
12.00 a 14.00 hores. El termini finalitzarà el 25 de juliol.
6. Un jurat, compost per tres periodistes i quatre músics professionals, seleccionarà les deu
millors maquetes, que seran les que es gravaran en l’estudi.
7. Els seleccionats tindran cinc hores per a gravar i mesclar. La gravació durarà com a màxim
trenta minuts. El jurat determinarà, abans del 15 de juliol, el dia i l’hora de la gravació.
8.

En l’estudi hi haurà a disposició dels grups: un piano electrònic, una bateria, una guitarra
acústica, dos micròfons i quatre altaveus. Els grups aportaran la resta de material necessari.

9.

L’empresa es quedarà una còpia del resultat de la gravació.

10. El responsable de l’Àrea de Música resoldrà els dubtes que es plantegen en la interpretació
d’estes bases, que es consideraran acceptades des del moment de la inscripció.
11. Se’n pot obtindre més informació en l’Àrea de Música.
1

V

F

Poden participar en el concurs grups i solistes; els solistes no
poden ser majors de 30 anys i els membres dels grups poden
tindre entre 25 i 30 anys.

2

V

F

La sol·licitud d’inscripció s’ha de deixar en l’Àrea de Música, i la
maqueta gravada, en l’estudi, abans del 25 de juliol.
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V

F

Només es gravaran en l’estudi les maquetes que trie el jurat format
per periodistes i músics.

4

V

F

Els grups han de portar a l’estudi tot el material que necessiten
abans del 15 de juliol i tindran cinc hores per a fer una gravació de
trenta minuts.

5

V

F

El jurat es quedarà una còpia de la gravació i resoldrà tots els
dubtes que sorgisquen sobre les bases de la convocatòria.

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

El vi
El vi és el suc fermentat del raïm. El suc del raïm és ric en sucre, i és este sucre el que es
convertix en alcohol quan es posa en contacte amb els ferments que es formen en la pell
del raïm madur. Moltes altres fruites, baies i hortalisses poden fermentar i convertir-se en
begudes alcohòliques, que sovint s’anomenen “vins de fruites”, però és el raïm, i només el
raïm, el que fa l’autèntic vi.
Els orígens reals del vi ens són desconeguts, però és enraonat suposar que l’home primitiu
va aprendre prompte la necessitat de guardar alguns dels abundosos fruits de l’estiu per a
eixir del mal pas dels mesos freds de l’hivern. Si alguns d’estos fruits eren raïms silvestres,
guardats potser en un forat d’una roca, van poder fermentar i el líquid bombollejant pogué
convertir-se en vi.
Les primeres dades ens mostren l’evidència arqueològica de la fabricació del vi a l’Àsia
Menor fa uns dotze mil anys. També en les pintures funeràries egípcies hi ha gran quantitat
de proves de l’elaboració del vi a Egipte uns dos mil anys abans de Crist.
En l’actualitat, la quantitat exacta de vi que es produïx al món és difícil de precisar perquè
una gran part és produïda per agricultors per al consum propi: un 80 % és vi negre, i la
resta, principalment blanc; el vi rosat representa una proporció molt xicoteta.
El lloc ideal per a guardar el vi és un celler sota la casa, ja que allí la temperatura es manté
al voltant dels 14 graus; però, com que les cases modernes no tenen este luxe, hi pot servir
un armari, millor al centre de la casa, on la temperatura és més constant. No se n’ha de
guardar molt, però és important tindre en compte que els vins de bona qualitat són més
econòmics quan es compren jóvens i es guarden fins que maduren, i que les botelles s’han
de col·locar horitzontalment per a mantindre els suros humits.

6

L’alcohol...
a)
b)
c)

7

El vi...
a)
b)
c)

8

perquè els humans emmagatzemaven el raïm per a alegrar l’estat d’ànim de les persones.
segurament per casualitat, com a conseqüència de la fermentació de raïm guardat.
a l’estiu perquè a l’hivern era impossible a causa del fred.

L’inici de la producció de vi...
a)
b)
c)

10

conegut com “de fruites” no és realment vi, encara que tinga eixe nom.
només es pot fer de baies i hortalisses.
és el suc per fermentar del raïm.

Es va començar a produir vi...
a)
b)
c)

9

s’afegix al raïm una vegada finalitzat el seu procés de transformació en vi.
és la pell fermentada del raïm.
ve del sucre del raïm.

el podem situar al començament de l’Imperi romà.
es pot fixar uns dos mil anys abans de Crist a Egipte.
s’ha aconseguit documentar arqueològicament a l’Àsia Menor.

El vi convé guardar-lo...
a)
b)
c)

entre altres llocs, en un armari, que és convenient situar al mig de la casa.
de zero a catorze graus.
en un celler que estiga a l’entrada de la casa, perquè allí l’ambient sempre és més fred.

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
11.

Què significa el verb "lliurar"?
a) Fer que algú siga lliure.
b) Donar alguna cosa a algú.
c) Donar aprovació amb paraules.

12.

Què significa l'expressió "de fit a fit"?
a) Fixament, amb la vista fixa.
b) De tant en tant, a intervals.
c) D'esdeveniment en esdeveniment.

13.

Què significa l'expressió "anar a pams"?
a) Caminar a quatre potes.
b) Ajudar-se de les mans per a evitar caure.
c) Procedir amb prevenció.

14.

Els __________ de neu es __________ per la pluja.
a) flocs / derretien
b) flocs / desfeien
c) cops / fundien

15.

Amb els diners de __________ s'ha tallat els cabells __________.
a) l'arguinaldo / curts
b) l'estrena / al rap
c) les estrenes / rasos

16.

Què és un maluc?
a) Part lateral ixent del cos de l'ésser humà des de la cintura fins al començament de la cuixa.
b) Taca blavosa o moradenca de la pell com a conseqüència d'un colp o d'una contusió.
c) Crit prolongat i fort arrancat pel dolor.

17.

En el segon __________ del primer capítol del __________ legal pots llegir sobre este tema.
a) pàrraf / còdig
b) paràgraf / codi
c) paràgraf / còdic

18.

Tenia molta gana i va fer __________ molt gran a l'entrepà de __________ i alls tendres.
a) un mos / llomello
b) una dentellada / titot
c) un bocat / ternera

19.

No sabem quin és __________ dels prismàtics nous.
a) l'alcanç
b) l'alcance
c) l'abast

20.

Agafà __________ perquè li tacàrem __________ amb lleixiu.
a) una enrabietada / la pajarita
b) una enrabiada / la bufanda
c) un berrinxe / la gorra

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

21.

Et tinc __________ i, per això, et vaig comprar la __________ de porcellana.
a) apreci / bandeja
b) aprècit / safata
c) estima / safata

22.

__________: Conjunt de monedes d'escàs valor.
a) menuts
b) calderilla
c) solt

Morfologia i sintaxi
23.

La recepció de l'hotel està deserta, però __________ arribarà __________ ara mateix.
a) a lo millor / algun
b) tal vegada / algun
c) potser / algú

24.

__________ vestit més bonic! __________ posaràs per a la festa de fi de curs?
a) Quin / Te'l
b) Quin / T'el
c) Que / Te'l

25.

Jo no __________ les maduixes per a les postres; hui __________ portarà Miquel a casa.
a) he de comprar / en
b) he de comprar / les
c) tinc que comprar / les

26.

__________ trobava __________ iogurts diferents com en esta botiga del centre.
a) Enlloc / tants
b) Enlloc / tans
c) En lloc / tants

27.

Podríem __________ la sequera si la zona __________ més condicionada.
a) combatre / estiguera
b) combatre / estaguera
c) combatir / estiguera

28.

Està __________ des de fa una hora i encara no __________ el paraigua.
a) ploguent / has tret
b) plovent / has tret
c) plovent / has tragut

29.

Els dos infermers són __________ de la __________ de capçalera.
a) germans / metja
b) germàs / metgessa
c) germans / metgessa

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

30.

Amb el temps __________ que t'has convertit en part de la família.
a) m'he adonat
b) me he adonat
c) me adonat

31.

Ha presentat la novel·la __________ optava al premi d'assaig del certamen literari.
a) amb que
b) amb què
c) amb la que

32.

Vindràs al xalet nou? __________ per a dir-me quan __________ vindràs.
a) Telefonam / en
b) Telefona-me / en
c) Telefona'm / hi

33.

__________ pans vols? Amb cinc, en tens __________?
a) Quants / prous
b) Quants / prou
c) Quans / prou

34.

No fa __________ vent; estarem molt __________ a la platja.
a) res de / bé
b) ni mica de / ben
c) gens de / bé

35.

Si vosté ho desitja, el fuster li farà les finestres __________ casa.
a) de la seua
b) de la vostra
c) de ta

36.

No m'agraden __________. M'entra __________ quan en menge...
a) els espinacs / un suor
b) les espinaques / una suor
c) els espinacs / una suor

Normativa ortogràfica
37.

Subjectava un __________ de perdigons amb els __________ mentre disparava contra la
llebre.
a) cartuig / llabis
b) cartutx / llavis
c) cartutxo / llavis

38.

Era __________ que volgueren anar a estiuejar a __________ de Formentera.
a) lògic / la illa
b) llògic / l'illa
c) lògic / l'illa

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

39.

Com s'escriu en lletres la quantitat "25.678"?
a) Vint-i-cinc mil sis-cents setanta-huit.
b) Vinticinc mil sis cents setanta-huit.
c) Vint-i-cinc mil sis cents setanta-huit.

40.

El __________ número tres va ser el __________ de la segona volta.
a) ginet / campió
b) genet / campió
c) ginet / campeó

41.

Els __________ de l'altre restaurant són menys __________ que els d'este.
a) coberts / luxosos
b) coberts / luxossos
c) cuberts / luxosos

42.

Si li __________ la meitat de l'herència, es farà __________.
a) dónes / justicia
b) dónes / justícia
c) dones / justícia

43.

Quina frase està ben escrita?
a) Es ben extrany, això que hem conta el teu col·lega.
b) És ben extrany, aixó que em compta el teu colega.
c) És ben estrany, això que em conta el teu col·lega.

44.

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?
a) can / yis / sar
b) ac / tu / a / lit / za / dor
c) com / me / mo / ra / ció

45.

Va a __________ padrins a arreplegar les coques d'anous __________ regalen per festes.
a) ca'ls / que els
b) ca els / que'ls
c) cals / que els

46.

Per a evitar la __________ en la zona __________ moltes batudes.
a) delinqüència / féiem
b) delinqüencia / feïem
c) delinqüéncia / feiem

47.

Per on __________ a __________ tots els dies amb el gos?
a) ixes / passetjar
b) eixes / passetjar
c) ixes / passejar

48.

Miquel va enviar __________ per correu __________ de l'hotel.
a) despús-ahir / la ubicació
b) despús-ahir / l'ubicació
c) despús ahir / la ubicació

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

49.

El __________ intervingué els accidentats d'una manera que tots consideraren __________.
a) cirugià / inteligent
b) cirurgià / inteligent
c) cirurgià / intel·ligent

50.

En un moment de la caminada es va produir un gran __________ perquè no __________ quin
camí calia seguir.
a) aldarull / sabien
b) aldarui / savien
c) aldarul / sabien

Àrea d’expressió escrita
Trie una de les dos propostes següents. (100 paraules)
a) Vosté ha vist una oferta de treball en el diari que s’ajusta a les seues expectatives.
Responga a l’anunci per a explicar que el treball li agrada i que és la persona
adequada per a realitzar-lo.
b) Escriga un correu electrònic a un amic seu en què li explique quines activitats li
agradaria fer el cap de setmana.

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%
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30%

Àrea d’expressió escrita

20%

Àrea d’expressió i interacció orals

30%
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La Viquipèdia

Volar a baix cost

Els professors universitaris fan servir la Viquipèdia
pràcticament amb la mateixa freqüència que els alumnes, tot i
que la majoria no ho reconeix públicament. Són dades d’una
enquesta feta per un equip d’investigadors a un miler de
docents, gràcies a la qual han constatat que un 60 % utilitza
regularment esta enciclopèdia virtual.

Les aerolínies de baix cost van ser les que més van aprofitar
la bona marxa dels aeroports espanyols al juliol: van
transportar el 50,7 % dels viatgers, després de registrar un
augment del 7,9 % en el seu trànsit respecte del mateix mes
del 2014. Les aerolínies tradicionals també van aconseguir
millors resultats, en un mes rècord per al turisme a Espanya,
però van créixer menys: el 2,7 %.

El director de la investigació ha explicat que els usos que en
fan els professors són tant per a temes personals com per a
temes professionals. Els professors no busquen en la
Viquipèdia informació sobre el tema en què són especialistes,
sinó sobre uns altres temes relacionats amb el seu treball, però
que no dominen.
A partir d’esta enquesta, l’equip ha sondejat una cinquantena
de professors universitaris de tot el món que han incorporat la
Viquipèdia a la seua pràctica acadèmica mitjançant, entre
altres activitats, la millora, per part de l’alumnat, de les
entrades relacionades amb els temes que estudien.

Les companyies de baix cost dominen el panorama aeri
espanyol des de fa anys i es consoliden, encara que alguns
grans competidors, com Iberia, han aconseguit redreçar el
rumb.
Les tres places del podi, les han ocupades este estiu aerolínies
de baix cost: Ryanair és la companyia amb més passatgers
d’Espanya; la separen de Vueling, que ocupa la segona
posició, més de 848.000 viatgers, i, finalment, la medalla de
bronze és per a Easyjet.

