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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: 

 El text corresponent a l’àrea de comprensió lectora. 

 Els enunciats de totes les qüestions relatives a les àrees de comprensió i d’estructures 
lingüístiques. 

 

 

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 marque la resposta més adequada per a cada enunciat.  
 

Restes submarines a la Vila Joiosa 

Durant la guerra del 14, la nostra costa es va convertir en un santuari per als mercants aliats 
encarregats d’abastir el sud d’Europa. Les rutes entre Anglaterra i el sud de França i Itàlia 
feien cap a les aigües neutrals de la Mediterrània, però això també ho sabien els alemanys, 
que feren d’estes aigües una de les seues zones preferides de caça. Per això, l’any 1917 els 
alemanys decidiren intensificar els atacs i assignaren la costa mediterrània com a zona de 
patrulla al submarí U64, sota les ordes del tinent Robert Morath. Durant este temps i abans 
de ser afonat el 17 de juny de 1918 entre Sicília i Sardenya, l’U64 –amb 36 tripulants, 6 
torpedes i capacitat per a navegar a 50 metres de profunditat– va causar estralls a les rutes 
marítimes aliades, però és just davant de les costes de la Vila Joiosa on la seua petjada és 
més notable. Fins a sis mercants hi van ser afonats per Morath. 

Malgrat que la gent de la Vila coneixia els fets –els atacs eren clarament visibles des de la 
costa–, i que alguns vaixells van ser batejats pels vilers, com ara el Gasolina, per la seua 
càrrega, o la Nina, per estar a l’altura d’una zona coneguda amb este nom, no va ser fins fa 
una dècada que començaren a investigar-se’n les restes. Va ser el propietari d’un club de 
submarinisme de la localitat qui començà a preocupar-se’n a partir dels comentaris dels 
pescadors, que deien que en algunes zones perdien moltes xarxes en quedar-se atrapades. 

Els mercants es troben en diferents punts de la costa, a una profunditat entre 55 i 80 metres. 
Les restes es conserven en molt bon estat, ja que tots els vaixells estan drets sobre el fons 
del mar i s’observen clarament totes les parts dels bucs, inclosos els punts on van ser 
encertats pel submarí. Les restes són un autèntic paradís per als submarinistes, ja que, a 
més dels vaixells i la seua història, també es pot observar una gran quantitat d’espècies 
marines, com ara llagostes, peixos lluna, morenes o congres. 

La investigació duta a terme ha identificat exactament quins són els vaixells afonats, la seua 
destinació, la càrrega i la data de cada afonament. Així, l’Owasco, un vapor mixt de càrrega i 
passatgers de 122 metres, que va ser afonat el 10 de desembre de 1917 quan navegava en 
comboi entre Norfolk i Gènova, transportava passatgers i una càrrega de 50.000 barrils de 
combustible. Va provocar un gran foc i, per això, a la Vila es coneix com el Gasolina. El 
Crathorne, un vapor de càrrega de 93 metres, que anava en el mateix comboi, també va ser 
afonat aquell dia. El D. A. Gordon fou afonat l’endemà, 11 de desembre de 1917, quan 
navegava de Marsella a Melilla; era un mercant de càrrega destinat al transport de carbó, i 
feia 77 metres d’eslora. Eixe mateix dia el Minorca va ser atacat quan navegava de Gènova 
a Cartagena: es tracta del vaixell més menut de tots els afonats a la zona, amb 68 metres 
d’eslora. D’altra banda, el Participation feia la ruta entre Sicília i Liverpool amb un 
carregament de llimes i taronges quan va ser atacat per l’U64 el 4 de febrer de 1918. Este 
vaixell, de 92 metres d’eslora, rep el nom de la Nina o el de les taronges i es conserva una 
fotografia de la tripulació del submarí alemany eixugant els cítrics a la coberta del submarí 
després del seu afonament. Finalment, el Caprera va ser afonat el 5 de febrer de 1918: era 
un vapor mixt de càrrega i passatgers de 93 metres d’eslora, armat amb 4 canons. 

Les aigües de la Vila Joiosa són un autèntic paradís de tresors submarins, ja que no sols s’hi 
troben els sis vaixells afonats pels alemanys en la Primera Guerra Mundial, sinó que també 
conserven les restes d’un vaixell romà, el més gran trobat a la Mediterrània. El descobriren 
un grup de bussejadors aficionats l’any 2000, i és una de les troballes arqueològiques més 
importants del Mediterrani occidental, una autèntica joia del món antic. La nau, de 400 tones 
i amb una eslora de 30 metres, transportava més de 1.200 àmfores amb salses derivades 
del peix, molt cotitzades en temps de l’Imperi Romà. Les restes es coneixen amb el nom de 
Bou Ferrer en honor als bussejadors que les descobriren, i d’ençà que foren descobertes 
han patit diverses espoliacions per a vendre les àmfores en el mercat negre. Per este motiu, 
s’hi va instal·lar un sistema de protecció pioner en excavacions arqueològiques consistent en 
un enreixat submarí que impedix l’extracció de les restes. 



 

  

 

 

 
1 V F Els alemanys sabien que la nostra costa era molt transitada per a 

l’abastiment de mercaderies al sud d’Europa. 

 
2 V F Durant la Primera Guerra Mundial, entre els anys 1917 i 1918, un submarí 

alemany comandat pel tinent Robert Morath va afonar sis mercants 
davant de les costes de la Vila Joiosa. 

 
3 V F L’any 1914, l’U64 va ser l’última embarcació que va ser afonada davant 

de les costes de la Vila Joiosa. 

 

4 Els pescadors de la Vila Joiosa… 

a) anomenaren un vaixell la Nina, i un altre com el Gasolina, a causa de la càrrega que 
transportaven. 

b) tenien constància de la ubicació de les restes de les embarcacions perquè les xarxes de 
pesca s’hi quedaven enganxades. 

c) ara fa deu anys, van promoure la investigació sobre les restes per a evitar perdre més 
xarxes de pesca. 

5 Les restes dels sis barcos... 

a) estan a una distància entre 55 i 80 metres de la costa, en diferents punts. 

b) quan van caure al fons del mar, van mantindre la posició vertical i encara es mantenen 
així. 

c) són també un paradís per a alguns peixos, que han trobat en els forats oberts pels 
impactes dels projectils el seu hàbitat perfecte. 

6 Pel que fa als barcos afonats... 

a) el més menut era el Minorca, i el més gran, l’Owasco. 

b) quatre foren afonats per l’U64 només en dos dies, cada un dels quals feia una ruta 
diferent. 

c) hi ha una fotografia del Participation que mostra els alemanys eixugant taronges en la 
coberta del vaixell. 

7 En les costes de la Vila Joiosa... 

a) també conserven les restes del vaixell romà més gran que s’haja trobat mai afonat en 
les aigües de la mar Mediterrània. 

b) s’ha fet una troballa arqueològica molt important: la d’un vaixell preromà de 30 tones i 
400 metres d’eslora. 

c) han hagut de protegir les restes submarines amb un enreixat per a evitar que els peixos, 
així com les nombroses visites dels submarinistes, les facen malbé. 

8 Les àmfores que transportava la nau romana... 

a) s’anomenen Bou Ferrer en honor als seus descobridors. 

b) contenien salses molt valorades en l’època de l’Imperi Romà. 

c) són una joia del món antic i una font de prosperitat perquè tenen un gran valor en el 
mercat negre. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

9 Què significa l’expressió en comboi (“Així, l’Owasco, un vapor mixt de càrrega i 
passatgers de 122 metres, que va ser afonat el 10 de desembre de 1917 quan 
navegava en comboi entre Norfolk i Gènova...”)? 

a) En grup amb altres barcos 

b) A una velocitat uniforme 

c) Amb molt d’entusiasme i il·lusió 

10 Quin resum sintetitza millor el contingut del text? 

a) Durant la Primera Guerra Mundial, els alemanys s’adonaren de la posició privilegiada de 
la costa de la Vila Joiosa per al transport de mercaderies al sud d’Europa i per això les 
tropes alemanyes hi van destinar el submarí U64 perquè destruïra els vaixells aliats que 
solcaven estes aigües. 

Entre els anys 1917 i 1918, este submarí va aconseguir afonar sis barcos davant de les 
costes de la Vila Joiosa, els quals formen un autèntic tresor per als submarinistes ja que 
es conserven en molt bon estat, atrauen molts peixos (llagostes, peixos lluna, morenes i 
congres) i, a més, gràcies a una investigació recent, estan perfectament identificats. 

Però este no és l’únic atractiu submarí de les aigües de la Vila Joiosa: també conserven 
les restes d’un vaixell romà, conegudes amb el nom de Bou Ferrer en honor al grup de 
bussejadors que les descobriren l’any 2000 i considerades la troballa arqueològica més 
gran i important que s’ha fet a la Mediterrània pel gran nombre d’àmfores que 
transportava. 

b) En el fons de les costes de la Vila Joiosa trobem un total de sis barcos afonats en la 
Primera Guerra Mundial pels alemanys amb el submarí U64, els quals s’anomenaven: 
l’Owasco, el Gasolina, el Crathorne, el D. A. Gordon, el Minorca i el Participation o la 
Nina. Tots eren molt grans i amb una eslora molt llarga entre 50 i 100 metres, portaven 
mercaderies i passatgers, estaven proveïts de torpedes i es conserven drets en el fons 
de la mar, la qual cosa permet als submarinistes poder diferenciar-ne totes les parts.  

Però la troballa més important dels últims anys i la que més ha atret els amants del 
submarinisme és la d’un vaixell romà descobert pels bussejadors l’any 2000 que anava 
carregat amb 1.200 àmfores de salsa de peix, molt cotitzades en temps de l’Imperi 
Romà. Esta riquesa del fons marí de la Vila Joiosa ha fet aconsellable protegir els seus 
tresors submarins amb un enreixat. 

c) Durant la guerra del 14, el submarí U64 tenia assignada la nostra costa mediterrània 
com a espai de vigilància dels vaixells aliats que recalaven en zona neutral. Este 
submarí, abans de ser afonat en 1918 entre Sicília i Sardenya, va afonar sis mercants 
davant de les costes de la Vila Joiosa. 

Tot i que a la Vila hi havia memòria d’estos fets, no va ser fins fa deu anys quan 
començaren a investigar-se’n les restes. La investigació, que ha aportat dades exactes 
sobre la localització, la ruta i la càrrega dels barcos, així com de la data del seu 
afonament, es va iniciar a partir dels testimonis dels pescadors locals que asseguraven 
que les xarxes es quedaven enganxades en algunes zones. 

Hui estos barcos són un gran atractiu per als submarinistes. A més a més, se sumen a 
un altre tresor arqueològic submarí existent en la zona: les restes del vaixell romà més 
gran trobat a la Mediterrània, conegudes amb el nom de Bou Ferrer i descobertes l’any 
2000. 



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

Lèxic i semàntica

a)  Sense diners
b)  Tot nu
c)  Corrents

Què significa l'expressió "en conill"?11.

a)  Posar els pèls de punta, horroritzar.
b)  Atabalar, atorrollar.
c)  Fer perdre l'ànim, descoratjar.

Què significa el verb "aborronar"?12.

a)  Un insecte que fa un soroll característic quan vola.
b)  Un tros xicotet i solt de terra compacta.
c)  Una figura de persona de forma grotesca.

Què és un borinot?13.

a)  Estar desorientat
b)  Perdre la paciència
c)  No tindre sentit

Què significa l'expressió "no tindre cap ni peus"?14.

a)  oferir / inalàmbric
b)  ofertar / inalàmbric
c)  oferir / sense fil

El mes passat l'empresa va __________ una plaça de venedor de telèfons __________.15.

a)  de repent / iman
b)  de sobte / imant
c)  de colp i volta / imam

La mestra de l'escola __________ va traure un __________ per a arreplegar els clips.16.

a)  Una au freqüent als ports i les costes marines.
b)  Una espècie de caixa tancada amb barres o llistons per a tindre pardalets a casa.
c)  Una caseta instal·lada en el carrer en què hi ha un telèfon públic.

Què és una gavina?17.

a)  Un fet futur
b)  Un accident
c)  Un succés

Què és un esdeveniment?18.

a)  Adonar-se'n
b)  Imaginar-se-la
c)  Traure'n benefici

Què significa l'expressió "fer-se compte" d'una cosa?19.

a)  que s'arrime a la paret
b)  que pele fulla
c)  que no vaja a l'era

Qui no vullga pols __________. (refrany)20.



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

a)  aclariment / telefoneu
b)  aclaració / crideu
c)  aclarament / truqueu

Per a qualsevol __________ o dubte, __________ al número que hi ha en la pàgina web.21.

a)  ha conseguit / llamar
b)  ha aconseguit / cridar
c)  ha lograt / cridar

Finalment __________ el que volia: __________ l'atenció de tots.22.

a)  reial / assunt
b)  reial / assumpte
c)  real / assumpte

En la seua vida __________, l'actor va ser processat per un __________ de drogues.23.

a)  fraus i delictes
b)  fraudes i delictes
c)  fraus i delits

Cada dia es presenten més denúncies contra els __________ que es cometen.24.

a)  mala pata / es donara compte
b)  mala pota / s'enterara
c)  mala sort / s'adonara

També ha sigut __________ que ell __________ del problema.25.

Morfologia i sintaxi

a)  rigueu / batreu
b)  rieu / batireu
c)  rigueu / batereu

No, no vos __________ d'ell, xiquets, que no el __________ fàcilment.26.

a)  la grossa / un
b)  el gros / un
c)  la grossa / u

En la loteria d'esta setmana, el número premiat amb __________ acaba en __________.27.

a)  Sobretot / malament
b)  Sobre tot / mal
c)  Sobretot / mal

__________, no vull que et comportes __________.28.

a)  no més / de tant en quan
b)  només / de tant en tant
c)  només / de quan en quan

És una autovia poc transitada: __________ hi passa __________ algun cotxe.29.



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

a)  els / tindries que escriure'ls
b)  als / hauries d'escriure-los
c)  els / hauries d'escriure'ls

Si pretens reunir __________ teus companys, abans __________ una carta.30.

a)  d'autobussos / anglesos
b)  d'autobusos / anglesos
c)  d'autobussos / anglessos

La platja estava plena __________ de turistes __________.31.

a)  La resta de / res
b)  Els altres / cap
c)  Els demés / gens

 __________ companys no han menjat __________ des d'ahir.32.

a)  alhora / pot ser
b)  alhora / potser
c)  a l'hora / potser

Mercé no vingué __________ que havíem quedat, __________ li va sorgir algun imprevist.33.

a)  contra
b)  com
c)  quant

Eixa jaqueta, __________ més la mire, més m'agrada.34.

a)  a l'igual que
b)  a l'igual com
c)  igual que

Enguany, __________ l'any passat, hem organitzat activitats per als més menuts.35.

a)  feu-me / traieu
b)  féu-me / tragueu
c)  feu-me / tragueu

Per favor, __________ cas i no __________ conclusions abans d'hora.36.

a)  me'ls
b)  me'n
c)  m'els

Els diners que et vaig deixar, voldria que __________ tornares demà.37.

a)  Dis-li'l
b)  Dis-li-ho
c)  Digues-li-lo

Vull parlar amb Enric. __________ quan el veges.38.

a)  tant de / tant
b)  tan de / tan
c)  tant de / tan

Feia __________ temps que no el veia __________ feliç, que estic molt contenta per ell.39.



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

a)  et diré què / per què
b)  vaig a dir-te que / per que
c)  vaig dir-te què / perquè

Ara __________ va passar ahir i __________ va participar tanta gent en el fòrum.40.

a)  en què
b)  en la que
c)  en la què

He presentat hui una diligència __________ sol·licite més informació.41.

a)  perteneix als qui
b)  pertany als quals
c)  pertany als que

El futur __________ creuen en els somnis.42.

a)  Potser faça
b)  Deu fer
c)  Deu de fer

Ja estàs ací, Miquel! __________ una hora que t'espere.43.

a)  mateix / hi ha
b)  mateix / n'hi ha
c)  mateixa / n'hi ha

Ara __________ comptaré quantes pomes __________ en la fruitera.44.

a)  haveres / quin els
b)  hagueres / què els
c)  veres / que lis

Si __________ de donar un consell a uns amics, __________ diries?45.

a)  princessa / dea
b)  princesa / deesa
c)  princesa / deessa

La __________ s'encomanà a la __________.46.

a)  fins al / un
b)  fins el / a un
c)  fins el / un

La policia, __________ 20 de setembre d'enguany, ha detingut __________ miler de
narcotraficants.

47.

a)  perquè, compradors, en té més
b)  perquè en té uns altres, de compradors
c)  perquè ja té vàrios compradors

Ara com ara ell no vol vendre't la casa, __________.48.

a)  Tres centes quatre mil nou centes seixanta-huit cartes.
b)  Tres-centes quatre-mil nou-centes seixanta-huit cartes.
c)  Tres-centes quatre mil nou-centes seixanta-huit cartes.

Com s'escriu amb lletres "304.968 cartes"?49.



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

a)  els els
b)  se'ls
c)  els hi

Si ells em demanen que torne a recitar els versos, jo __________ repetiré.50.

a)  A poc a poc / a la vesprada
b)  Poc a poc / de vesprada
c)  Poc a poc / per la vesprada

__________ farem tots els exercicis i __________ anirem al circ.51.

a)  el calor / una avantatge
b)  la calor / un avantatge
c)  la calor / una ventatja

Estos dies, amb __________ que fa, és __________ tindre aire condicionat a casa.52.

a)  de lo que
b)  de què
c)  del que

Ara, ____________ es tracta és de posar en marxa el projecte.53.

a)  que regula / cal recordar
b)  regulant / recordar
c)  que regula / hi ha que recordar

S'ha publicat una llei __________ els horaris laborals, però __________ que encara no és
aplicable.

54.

a)  des de l'alt del
b)  de l'alt del
c)  des de dalt del

El dia del bateig del fill, els padrins tiraren els caramels __________ campanar.55.

Normativa ortogràfica

a)  del ISBN
b)  de l'ISBN
c)  de el ISBN

La base de dades __________ recull tota la producció bibliogràfica del país.56.

a)  escrupulosa / avarícia
b)  escropulosa / averícia
c)  escrupolosa / avarícia

És una persona molt __________ i amb molta __________.57.

a)  ennassada / constipat
b)  enassada / costipat
c)  ennasada / costipat

Este xicot té una veu __________ a causa del __________.58.



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

a)  turbat / russinyol
b)  torbat / rossinyol
c)  torbat / russinyol

El silenci del camp només era __________ pel cant del __________.59.

a)  set de vengança
b)  sed de venjança
c)  set de venjança

El protagonista actuava mogut per una __________ contra els seus enemics.60.

a)  Gènesi / no-res
b)  Gènessis / no res
c)  Gènesis / no-res

Segons el __________, Déu va crear el món del __________.61.

a)  flúor / la intempérie
b)  fluor / la intempèrie
c)  flüor / l'intempèrie

El __________ s'emmagatzemava en caixes a __________.62.

a)  sentencia / col·loca
b)  sentència / col·loca
c)  sentència / coloca

Amb este gol se __________ el partit i això __________ l'equip en una posició de lideratge.63.

a)  Ens instal·làrem còmodament en casa de l'amfitrió.
b)  Ens instalàrem còmodament en casa de l'anfitrió.
c)  Ens instal·larem cómodament en casa de l'amfitrió.

Quina frase està ben escrita?64.

a)  alberg de joventud
b)  alberc de juventut
c)  alberg de joventut

En el viatge de final de curs, els alumnes s'allotjaran en un __________.65.

a)  bruixa
b)  crucifix
c)  exèrcit

En quina paraula la lletra "x" sona igual que en "Xàbia"?66.

a)  valua històrico-social
b)  valua historicossocial
c)  vàlua historicosocial

La construcció que s'ha perdut tenia una gran __________.67.

a)  in / no / cèn / cia
b)  vi / at / ja / ri /a
c)  reu / ni / ó

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?68.



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

a)  mobilitzar / suburbis
b)  movilitzar / suburbis
c)  movilitzar / suburvis

S'hagueren de __________ molts recursos per a rehabilitar els __________.69.

a)  matitzar / mutil·lat
b)  matisar / mutilat
c)  matissar / mutilat

Convé __________ que el text ens ha arribat __________.70.



 

  

 

 

 

Consulta sobre els resultats 

1. www.cefe.gva.es/jqcv 

2. Telèfon: 012  

 

Calendari i estructura 

 

Àrea de comprensió 10% Primera fase 

(03/11/2012) Àrea d’estructures lingüístiques 30% 

Àrea d’expressió escrita 30% Segona fase 

(17/11/2012) Àrea d’expressió i interacció orals 30% 

 

Mínim per a passar a la segona fase: 40% en la mitjana ponderada de les dos àrees 
de la primera fase. 

Mínim per a aprovar: 60%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
prova grau mitjà 
primera fase novembre 2012 

9.00 h 
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segona fase 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nom  

1r cognom  

2n cognom  

NIF/NIE  

Localitat de la prova 

 

 
 

Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià 

  



 

 
Àrea d’expressió i interacció orals 
 
Trie una de les dos lectures següents i prepare’s per a realitzar: 
 

a) Una lectura en veu alta, davant dels examinadors, del text que ha triat. 

b) Una exposició i una breu conversa, amb els examinadors, sobre el tema de la lectura. 

 
 

Lectura 1 

 
Un futur incert 

Ara mateix no hi ha futur més enllà del menjador, el sofà i el 
comandament a distància del televisor de cals pares. Esta és la 
conclusió a la qual cada vegada arriben més jóvens espanyols a qui 
l’actual situació de crisi impossibilita emprendre la primera volada. 
De fet, la taxa dels jóvens entre els 16 i els 34 anys que no estan 
emancipats s’ha incrementat en quatre punts entre l’any 2007 i el 
2011, i ja se situa en el 44,1%. 

Un estudi recent ha constatat que la que abans era considerada una 
opció vital, decidir en quin moment un jove s’establia pel seu compte, 
ara s’ha convertit en una imposició: la de restar a casa dels pares molt 
més temps del que es voldria. La frustració que experimenten molts 
dels afectats és més que evident, si es té en compte que, quan se’ls 
pregunta quina creuen que és l’edat ideal per a deixar la família, la 
resposta majoritària assenyala la franja d’edat entre els 20 i els 21 
anys. 

L’estudi també subratlla que la frustració per la impossibilitat de tirar 
avant els projectes vitals és la causa per què molts jóvens opten per 
emigrar a l’estranger per a guanyar-se la vida, sobretot els més ben 
preparats acadèmicament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://prensacorazon.com/


 

 

 

 

 

Lectura 2 

 
Repintada mediàtica 

L’anàlisi de l’eccehomo de Borja que ha fet l’Institut Valencià de 
Conservació i Restauració ha arribat a la conclusió que encara és 
possible recuperar l’obra original d’Elías García, un pintor nascut a 
Requena. Ara bé, el fet de restaurar-la o no, segons la seua directora, 
serà “una decisió política” que ha de prendre l’ajuntament de la 
població. Una empresa saragossana, a la qual una fundació municipal 
va encarregar l’informe d’una possible restauració, va ser la que va 
contactar amb l’institut valencià. 

L’anàlisi ha partit de micromostres de la desafortunada repintada que 
una veïna de la localitat va fer sobre l’obra. Esta intervenció va fer la 
volta al món l’estiu passat, després de convertir-se en trending topic en 
Twitter i que diaris i televisions d’arreu del món se’n feren ressò. 

Es mereixia un fet com este tanta atenció dels mitjans de comunicació? 
No es tracta de cap obra d’art especialment rellevant, però va rebre el 
tractament informatiu que tindria una gran obra. I per què? Les xarxes 
socials estan marcant cada dia més els continguts en els mitjans de 
comunicació tradicionals. Allò que és trending topic és audiència, cosa
que per a molts vol dir que ha de rebre un tractament ben destacat. I 
moltes vegades és així, però no sempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Àrea d’expressió escrita 
 
 
 

Dictat 
 
Espai per a esborrany: el text definitiu serà el que trasllade a la plantilla de respostes. 

 
 
 

 

  



 

Redacció. Trie una de les dos propostes següents: 
 
a) L’ajuntament de la seua ciutat ha organitzat un concurs de bellesa i li ha suggerit que participe com 

a membre del jurat. Escriga una carta a l’organitzador del concurs en què li comunique si hi assistirà 
com a jurat o no, i les raons de la seua decisió. (200 paraules). 

b) Cada dia hi ha més cursos que s’impartixen a distància a través d’Internet, bé en la seua totalitat o 
bé parcialment complementant les classes presencials. Escriga un article d’opinió en què expose i 
argumente el seu punt de vista sobre els avantatges i els inconvenients d’este ensenyament en 
línia. (200 paraules). 

 
Espai per a esborrany: el text definitiu serà el que trasllade a la plantilla de respostes. 

 

  



 

  



 

 

  



 

  

Consulta sobre els resultats 

www.cefe.gva.es/jqcv 

Telèfons:  96 317 52 00 (telèfon audiomàtic) 

012 (o 96 386 60 00, des de fora de la Comunitat Valenciana) 

 

 

Calendari i estructura de la prova 

 

Àrea de comprensió 10% 
Primera fase 

Àrea d’estructures lingüístiques 30% 

Àrea d’expressió escrita 30% 
Segona fase 

Àrea d’expressió i interacció orals 30% 

 

Mínim per a aprovar: 60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 prova grau mitjà 

segona fase novembre 2012 

9.00 h 
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DICTAT  

NOVEMBRE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El genet sovint es distreia amb pensaments

que l’allunyaven del tema que volia imposar-se: 

una dona, una nova sella o alguna cosa 

relacionada amb la seua vida de soldat. 

Llavors, una imatge silenciosa sorgí del fons de 

la seua abstracció: es veia cavalcant per un 

poblat, seguit per un estol d’ombres. En passar 

per davant d’una església es descobria sense 

minvar el galop. De sobte, quan una iguana 

travessava el camí, el cavall feia un moviment 

fals i queia espernegant amb una pota 

trencada. El genet desenfundava la pistola i 

amb dos trets matava la bèstia. 
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