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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 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 marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Bacteris i fongs en la cova d’Altamira
L’espectacular bellesa de les pintures rupestres de la cova d’Altamira podria deixar d’existir si es
reobri a les visites turístiques. A pesar de la cura que puguen tindre els visitants, els cabells que
els cauen, les descamacions de la pell, la mateixa respiració o el moviment d’un lloc a un altre
serien fatals per a unes figures que, des de fa 15.000 anys, s’aixopluguen en un recòndit
enclavament del municipi de Santillana del Mar, a Cantàbria. La millor opció seria que
continuaren tancades, com ho estan des de 2002.
Els investigadors, després d’un estudi que ha durat 15 anys, han demostrat que el ser humà,
amb la seua presència, n’altera la temperatura, la humitat i inclús els nivells de diòxid de carboni.
També han observat que des de 2002 la situació ha millorat prou, tot i que encara hi ha
problemes.
Cesáreo Saiz-Jiménez, investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC),
assenyalava que “recomanem que la cova torne a un estat ambiental tan pròxim com siga
possible a les condicions que tindria de forma natural, abans del seu descobriment”. En
definitiva, que no siga visitada ni intervinguda.
I posa l’exemple de la cova francesa de Lascaux, també amb pintures rupestres i que està
molt pitjor que la d’Altamira: “A banda de les visites massives en ambdós casos, allò que
diferencia una cova de l’altra és que a Lascaux hi ha hagut moltes activitats humanes en
l’interior (instal·lació de sistemes de control climàtic, treball d’obrers, tractaments químics
contra els brots de fongs) que no s’han donat en la cova cantàbrica, un fet que ha contribuït a
un millor estat de conservació de la d’Altamira. No obstant això, els problemes que ha tingut
Lascaux en el passat, i que continua tenint actualment, ja comencen a percebre’s a Altamira, i
això ens fa ser molt cauts en la proposta de mesures de conservació i ens mou a alertar sobre
la necessitat de millorar-les”.
Els científics han fet un plànol amb la distribució dels microbis en la cova i la seua evolució des
de 1995, per a realitzar-lo van instal·lar cinc estacions de monitorització del microclima en
diferents zones de la cavitat. Segons els experts, la presència de visitants augmenta les
partícules en suspensió, però també provoca canvis de temperatura i mou matèria orgànica cap
a l’interior de la cova, a més d’arrossegar-hi aigua, pols, bacteris o espores de fongs. De fet, hi
han detectat colònies blanques, grises i grogues de bacteris que viuen de matèria orgànica; així
com també taques verdes de microorganismes que viuen de la llum artificial que hi havia en la
cova en el passat, iguals que les detectades a Lascaux; i microorganismes microscòpics en les
pintures, que podrien acabar oxidant-ne els pigments.
La situació de la cova va millorar quan es va tancar al públic (ara se’n pot visitar una rèplica
exacta en el Museu d’Altamira) i també en 2007, quan es va instal·lar una segona porta d’accés
que impedix l’entrada d’aire calent, el qual causa la condensació i la corrosió. Com que hi ha un
segon tancament interior és més difícil que hi arriben nutrients. Cesáreo Saiz-Jiménez ha
assenyalat que l’obertura de la cova al turisme comportaria l’aportació d’una “enorme” quantitat
de matèria orgànica, la qual cosa origina un desequilibri en les poblacions microbianes
autòctones, que són desplaçades del sòl i de les parets per uns altres microorganismes més
agressius.
En l’article de Science, l’equip d’investigadors recorda que en els anys 70 la cova va rebre
centenars de milers de visites. Només en 1973 en va tindre 175.000. Tres anys més tard era
tancada per primera vegada a causa del deteriorament que experimentaven les pintures. Així va
romandre fins a l’any 1982, quan es va reobrir però amb una limitació d’11.000 visites anuals. No
va ser una bona decisió, i deu anys més tard tornava a tancar-se, després que les colònies de
microbis s’ensenyoriren del lloc. I així s’ha mantingut fins hui. En 2010, ara fa un any, el Patronat
d’Altamira es va plantejar la possible reobertura de la cova. I ara, abans que passe un mes,
haurà de prendre’s una decisió.
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V
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Un dels factors del deteriorament de la cova d’Altamira és la
presència de persones, segons un estudi que ha durat 15 anys.

2

V

F

L’excessiva presència humana ha provocat l’aparició de cinc
microclimes diferents dins d’Altamira.

3

V

F

L’actual tancament de la cova d’Altamira als visitants és el tercer
des dels anys 70.

4

Cesáreo Saiz-Jiménez recomana que la cova...
a)
b)
c)

5

La cova francesa de Lascaux...
a)
b)
c)

6

b)
c)

fan que hi haja menys partícules en suspensió i, també, que s’introduïsca matèria
orgànica cap al fons de la cova.
poden modificar-ne la temperatura, a més de fer desaparéixer els microbis més agressius
de la cova.
arrosseguen bacteris i espores de fongs cap a l’interior de la cova, a més d’aigua i de
pols.

La reobertura d’Altamira als visitants...
a)
b)
c)

8

compartix amb la cova d’Altamira el problema de les multitudinàries visites.
al contrari que Altamira, ha rebut visites massives.
té un millor estat de conservació que la d’Altamira per les moltes activitats humanes.

Els experts han detectat que els visitants...
a)

7

reba el mateix nombre de visitants que rebia quan es va obrir al públic i, així, podrà
recuperar les condicions ambientals que tenia.
torne a l’estat natural que tenia quan es va descobrir, amb visites controlades.
recupere les característiques ambientals que tenia i que no hi haja visites de cap tipus.

afavoriria la ventilació amb els desplaçaments dels microorganismes de sòl i parets.
dependrà de la decisió que prenga el Patronat d’Altamira.
permetrà comprovar que la segona porta d’accés que s’hi instal·là impedix l’entrada de
nutrients.

El text anterior s’ha publicat l’any...
a)
b)
c)

2011.
2010.
1992.

9

Quina paraula té un significat més pròxim a aixoplugar-se (“...eixes figures que, des de
fa 15.000 anys, s’aixopluguen en un recòndit enclavament...”)?
a)
b)
c)

10

arrecerar-se
arraulir-se
malmetre’s

Quin resum sintetitza millor el contingut del text?
a)

La bellesa de les pintures rupestres de la cova d’Altamira, a Santillana del Mar
(Cantàbria), podria desaparéixer si no es tanca definitivament. La presència humana
altera les condicions naturals de la cova de manera que es necessiten aproximadament
15 anys per a recuperar-les. Tot i que les condicions naturals de la cova d’Altamira han
millorat molt des del seu tancament en 2002, encara no s’ha aconseguit restablir les
d’abans del seu descobriment.
Cesáreo Saiz-Jiménez, investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC), recomana no tornar a obrir la cova, i ho justifica amb l’exemple de la cova
francesa de Lascaux, on les visites massives, la instal·lació de sistemes de control
climàtic, el treball d’obrers i els tractaments químics contra els brots de fongs han
perjudicat notablement l’estat de les pintures.
Estudis microbians en la cova d’Altamira han demostrat que les colònies blanques, grises i
grogues de bacteris introduïts pels visitants poden acabar oxidant els pigments de les
pintures. Tot i que la situació ha millorat des que es va tancar la cova al públic i no hi
entren nutrients, Cesáreo Saiz-Jiménez recomana no reobrir-la. Sempre quedarà la
rèplica exacta en el Museu d’Altamira.

b)

Les pintures rupestres de la cova d’Altamira estarien en perill si esta es reobri als visitants.
Els estudis duts a terme durant quinze anys demostren que la presència humana altera la
temperatura, la humitat i els nivells de diòxid de carboni de la cova. Per tant, seria millor
que continuara tancada.
Els investigadors recomanen que no es reòbriga la cova d’Altamira perquè puga recuperar
l’estat anterior al seu descobriment. Per a argumentar-ho, es pot prendre l’exemple de la
cova francesa de Lascaux, en la qual l’excessiva intervenció humana ha provocat un
deteriorament encara pitjor que el d’Altamira. Els estudis del microclima de la cova de
Cantàbria confirmen que la presència humana augmenta les partícules en suspensió,
provoca canvis de temperatura, desplaça matèria orgànica i arrossega aigua, pols,
bacteris i espores de fongs.
L’estat de la cova va millorar amb el tancament al públic l’any 1976 i amb la instal·lació
d’una altra mesura de protecció en 2007 consistent en una segona porta d’accés que
impedix que entre l’aire calent que origina condensació i corrosió. Per tot això, s’aconsella
que no es torne a reobrir la cova. Ara bé, l’última paraula la té el Patronat d’Altamira.

c)

La cova d’Altamira podria desaparéixer si es torna a obrir al turisme. A pesar de les
normes de protecció i seguretat, el simple moviment humà posa en perill les pintures
rupestres de Santillana del Mar (Cantàbria). Els investigadors, després d’uns estudis
iniciats en 2002, han conclòs que la presència humana altera la temperatura, la humitat i
els nivells de diòxid de carboni.
Des del CSIC es recomana que la cova retorne al mateix ambient que tenia abans de ser
descoberta; per tant, que no s’hi actue més ni es visite. En la cova francesa de Lascaux,
la sobreexplotació des del punt de vista científic ha fet perillar greument les pintures. Això
ha alertat els científics, i per això plantegen el tancament com a única mesura de
conservació vàlida. L’estudi de l’evolució dels microbis de la cova d’Altamira des de 1995
permet concloure que els visitants fan augmentar les partícules en suspensió, les quals
s’adherixen a les pintures i acaben oxidant-les.
Per tot això, la reobertura de la cova al turisme comportaria l’entrada de microorganismes
agressius que substituirien els autòctons i s’ensenyoririen del lloc. Ara bé, en estos
moments, eixa decisió l’ha de prendre el Patronat d’Altamira.

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
11.

Vas dir que, a la teua cosina, l'havien __________ directora general, però en la ràdio han dit el
nom de tots els càrrecs nous i no l'han __________.
a) anomenada / nomenada
b) anomenada / anomenada
c) nomenada / anomenada

12.

Durant cinc anys __________ el càrrec de director de producció.
a) exercí
b) desempenyà
c) ostentà

13.

Ja es dóna __________ que el jugador serà fitxat per un altre equip.
a) per suposat
b) per supost
c) per descomptat

14.

Quin dels tres conceptes no és una rampa?
a) Un botí aconseguit en un robatori amb violència.
b) Una contracció involuntària, dolorosa i de poca durada d'un múscul.
c) Un terreny que fa pendent.

15.

Què significa l'expressió "fer mala sang"?
a) Haver-se d'esforçar molt.
b) Fer-se una persona molt roïna.
c) Enfadar-se molt.

16.

Què és una frontissa?
a) Una oficina a l'entrada d'un país que controla el pas de mercaderies i persones.
b) El gel marí format per congelació de l'aigua superficial dels oceans polars.
c) Una peça metàl·lica que permet que giren els batents de les portes i finestres.

17.

Què significa el verb "corcar"?
a) Destruir per part d'un insecte que ataca especialment la fusta.
b) Incitar algú de manera insistent perquè revele alguna cosa.
c) Fer malbé una cosa perquè se n'apoderen els fongs.

18.

L'avió __________ a l'hora prevista.
a) aterritzarà
b) aterrarà
c) aterrirà

19.

L'aleta __________ dels peixos els servix de propulsió i de timó.
a) caudal
b) cabal
c) cabdal

20.

Quin dels animals següents udola?
a) La granota
b) El llop
c) El colom

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.

21.

Què és una heura?
a) Una dona que rep una herència.
b) Un període culminant i de màxima intensitat d'alguna cosa.
c) Una planta enfiladissa.

22.

Qui t'ha fet el nas, __________. (refrany popular)
a) t'ha fet eixe forat
b) et vol un cabàs
c) que et tinga al braç

23.

Lluís no vindrà demà perquè s'ha torçut el __________ i té un __________.
a) turmell / esquinç
b) tormell / esguinç
c) tobillo / esquinç

24.

Què significa l'expressió "estar en les beceroles"?
a) Estar despistat.
b) Estar en els inicis d'alguna cosa.
c) Estar ociós, sense fer res.

25.

__________ el director ho va corroborar!
a) Encara sort que
b) Menos mal que
c) Menys mal que

Morfologia i sintaxi
26.

Baixant per l'escala, __________ els peus i vaig caure.
a) se'm enganxaren
b) se m'enganxaren
c) me s'enganxaren

27.

Hauries __________ més beneficis si hagueres __________ el consell de l'assessor financer.
a) obtingut / admés
b) obtés / admés
c) obtés / admitit

28.

Vosté, __________ soci de l'entitat, té dret a un descompte de __________ del 20% de
l'abonament.
a) com / no més
b) com a / no més
c) com a / només

29.

Treballant i __________ en el mateix barri, __________ molt.
a) vivint / deus estalviar
b) visquent / deus d'estalviar
c) visquent / tens que estalviar

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.

30.

Encara em __________ de la lesió al peu esquerre de l'any passat.
a) ressentisc
b) ressenc
c) ressent

31.

M'han suspés, però confie __________ en la convocatòria de setembre.
a) en aprovar
b) d'aprovar
c) amb aprovar

32.

__________ ja s'ha acostumat a anar a la consulta del __________.
a) L'espeleòloga / psiquiatre
b) L'espeleòlega / psiquiatra
c) L'espeleòloga / psiquiatra

33.

Has sentit com __________ els porcs? Com si __________ a matar-los!
a) grunyixen / anaren
b) grunyen / foren
c) grunyen / anaren

34.

A tu et parla del seu negoci. A mi, en canvi, no __________ vol parlar mai.
a) m'hi
b) me'n
c) m'ho

35.

__________ ambient hostil en la reunió.
a) Ha percebut un cert
b) Ha percibit un cert
c) Ha percibit cert

36.

Vigileu les trampes; no ens agradaria que __________ caiguéreu dins.
a) s'hi
b) vos hi
c) hi

37.

Ja han arribat quatre convidats. Quan __________ més, els traurem un aperitiu.
a) hi haja
b) n'hi haja
c) n'haja

38.

Busca els joguets de les xiquetes, però __________ ara, que ploren.
a) dugues-se'ls
b) dus-los-els
c) dus-li'ls

39.

Cada any té __________ costum de prendre part en __________ marató de Cap d'Any.
a) el / el
b) la / la
c) el / la

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
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40.

__________ equips volen jugar el torneig ara __________.
a) Alguns / mateixa
b) Uns quants / mateix
c) Vàrios / mateix

41.

No recorde __________ llibre vaig llegir això.
a) en quin
b) en què
c) en el qual

42.

Ara em __________? Però si tu i jo fa temps que ens __________.
a) fuigs / coneixem
b) fuigs / coneguem
c) fuges / coneixem

43.

A la modista, li diré que __________ les vores dels pantalons.
a) recusa
b) recusga
c) recosisca

44.

No __________ de tot, que està molt lleig.
a) vos rieu
b) se rieu
c) vos rigueu

45.

Si et dirigixes __________ directora, no li parles __________.
a) a la / malament
b) la / malament
c) a la / mal

46.

Cada dia ha de ser més habitual __________ dones directives.
a) el fet de que haja
b) el que hi haja
c) que hi haja

47.

El periodista no va poder entrevistar __________ protagonistes de la notícia; només parlà
amb uns familiars seus.
a) als mateixos
b) els mateixos
c) als propis

48.

A l'agost només vaig treballar jo en l'oficina, els __________ companys tenien vacacions.
a) de més
b) demés
c) altres

49.

No, gràcies, ja tinc prou pomes. No __________ poses més.
a) me'n
b) m'en
c) em

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.

50.

Si dius que no pot eixir __________ no es troba bé, jo m'ho crec. Si no es troba bé,
__________.
a) doncs / que no isca
b) perquè / pues que no isca
c) perquè / doncs que no isca

51.

Hem llogat una caseta __________ la platja, __________ passeig marítim.
a) junt a / enfront el
b) vora / enfront del
c) prop de / front al

52.

Voldria saber __________ servix este aparell.
a) per a què
b) per què
c) per a que

53.

Hui fa sol, però amb este oratge __________ demà.
a) potser ploga
b) pot ser plourà
c) pot ser que ploga

54.

__________ ja, no siga cosa que es _________ massa tard.
a) Anem-se'n / faça
b) Anem-nos-en / faça
c) Anem-s'en / faja

55.

__________ que ve es presentarà una novel·la sobre la dècada dels __________.
a) Dijous / cinquantes
b) El dijous / cinquantes
c) Dijous / cinquanta

Normativa ortogràfica
56.

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?
a) de / sen / cai / xar
b) mal / in / ten / cio / nat
c) pit / xer

57.

Els __________ i les __________ són verdures ideals per a una dieta sana.
a) ràbens / fabes
b) raves / fabes
c) ràvens / faves

58.

Cada any, el 8 de __________, a ma casa __________ l'arbre de Nadal.
a) desembre / muntem
b) dessembre / montem
c) decembre / muntem

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
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59.

__________ porta les olives a l'almàssera per a __________ en oli.
a) L'oleïcultor / transformar-les
b) L'oleicultor / transformar-les
c) L'oleïcultor / trasformar-les

60.

El __________ advocat portava __________ en la corbata les seues inicials.
a) desenvolt / grabades
b) desimbolt / gravades
c) desinvolt / gravades

61.

La __________ té les ales molt __________.
a) libèl·lula / del·licades
b) libèl·lula / delicades
c) libèlula / del·licades

62.

S'ha d'escriure en el __________ amb bona __________.
a) cuadern / caligrafia
b) cuadern / cal·ligrafia
c) quadern / cal·ligrafia

63.

La revisió __________ no s'ha fet amb la __________ que calia.
a) cadastral / precisió
b) catastral / precissió
c) catastral / precisió

64.

L'excavació permetrà conéixer millor les __________ funeràries que feien els __________.
a) ceremònies / íbers
b) cerimònies / íbers
c) cerimònies / ibers

65.

Quina és la frase que està ben escrita?
a) L'unitat fà la força.
b) La unitat fa la força.
c) La unitat fà la força.

66.

He vist l'anunci __________ oferta de treball.
a) d'una altra
b) de un altra
c) d'un altra

67.

Confiaren de seguida en __________ perquè era un home __________.
a) l'aborigen / diàfan
b) l'aborige / diafan
c) l'aborígen / diafan

68.

Si no vols __________, no __________ els seus assumptes.
a) enujar-lo / tafaneges
b) enutjar-lo / tafanetges
c) enutjar-lo / tafaneges

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
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69.

Aquell taller __________ es __________ de tots els altres de la ciutat.
a) d'autorrelaxació / diferencia
b) d'autorelaxació / diferencia
c) d'autorelaxació / diferència

70.

És un aventurer. Està __________ d'emocions fortes.
a) àvit
b) hàbit
c) àvid

Consulta sobre els resultats
1. www.edu.gva.es/jqcv
2. Telèfon 012

Calendari i estructura
Primera fase

Àrea de comprensió

10%

(05/11/2011)

Àrea d’estructures lingüístiques

30%

Segona fase

Àrea d’expressió escrita

30%

(19/11/2011)

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, i que la puntuació obtinguda no siga inferior al 30% en alguna de les dos
àrees.
Mínim per a aprovar: 60%.

prova grau mitjà
primera fase novembre 2011
12:00 h

prova
grau mitjà
segona fase
vesprada

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

Ensalades
Fa temps que les ensalades s’han convertit en un dels plats més
recurrents durant tot l’any, i ja no són només un plat de l’estiu. Les
noves tendències culinàries aposten per la seua innovació. Des del punt
de vista gastronòmic i de l’equilibri nutritiu, el valor afegit de les
ensalades s’aconseguix a partir de la combinació encertada i equilibrada
d’ingredients de naturalesa diferent, amb textures i colors variats.
La tendència cap a un consum més gran d’aliments preparats també té
el reflex en les ensalades. El mercat, atent als nous costums i
necessitats, n’oferix diverses opcions. D’una banda, hi ha les compostes
per una varietat d’encisams i hortalisses fresques, netes, trossejades,
sense parts no comestibles. Són productes llestos per a menjar i s’han
de conservar sempre en refrigeració. D’altra banda, hi ha les ensalades
en conserva, esterilitzades i presentades en pot de vidre o en llanda, que
s’envasen en recipients i es tanquen hermèticament com a garantia de
seguretat alimentària. Els ingredients més comuns en estes conserves
són els pésols, la carlota, els pimentons rojos, la ceba i la tonyina, als
quals de vegades s’afig dacsa, olives, espàrrecs i soja. Si els barregem
amb arròs, pasta o llegums obtindrem un plat únic i nutricionalment ben
equilibrat.

Lectura 2

Trens amb Wi-Fi
Renfe ha confirmat que la seua flota de trens oferirà connexió sense fil a la
xarxa totalment gratuïta. Es tracta d’una nova millora en fase experimental,
que encara tardarà algun temps a aplicar-se de manera definitiva, a causa del
finançament necessari per a adaptar més de 1.200 trens.
La companyia de transport ferroviari vol portar la connexió a Internet als
seus passatgers a través de la xarxa sense fil Wi-Fi, un servici molt
sol·licitat tant pels usuaris de trens de llarg recorregut com pels de trens de
rodalia. Este futur llançament està en fase experimental i en els pròxims
mesos començaran les proves pilot amb viatgers reals.
El fet d’incorporar la connexió a Internet des d’un tren no és impossible,
però s’han d’elaborar treballs en què s’estudien diversos factors, ja que esta
prestació es pot veure condicionada per la velocitat del tren i la cobertura
que oferixen els operadors de telecomunicacions en les zones on s’ubiquen
les vies.
De moment, tots els trens que van als tallers per a intervencions estructurals,
ja ixen amb la xarxa de comunicacions preinstal·lada. L’únic inconvenient
és que cada tren haurà de passar revisions més sovint per tal d’assegurar el
funcionament correcte d’esta prestació.

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) Escriga un text per a ser publicat en un blog en què expose una manera original de celebrar el Cap
d’Any. (mínim: 200 paraules)
b) Escriga un article d’opinió en què expose i argumente el seu punt de vista sobre l’obertura dels
comerços en dies festius. (mínim: 200 paraules)

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

Consulta sobre els resultats
www.edu.gva.es/jqcv
Telèfons:

96 317 52 00
012

Calendari i estructura de la prova
Àrea de comprensió

10%

Àrea d’estructures lingüístiques

30%

Àrea d’expressió escrita

30%

Àrea d’expressió i interacció orals

30%

Primera fase

Segona fase

Mínim per a aprovar: 60%

prova grau mitjà
segona fase novembre 2011
16:30 h

B

DICTAT
VESPRADA, NOVEMBRE 2011

¿Com era possible que una anciana d’una
seixantena d’anys, una dama de nissaga i posat
aristocràtics, s’atrevira a travessar en tren un
continent devastat per guerres i epidèmies; que
s’enrolara anònimament entre el passatge malfiat
d’un paquebot greixós per a arribar a l’illa
mediterrània més desconeguda, sense entendre’n
la llengua, i lliurar-se a continuació als braços
d’un cotxer suspicaç que l’havia de transportar a
un punt geogràfic que ni tan sols figurava en els
mapes, per a entropessar amb un fill esgarriat, el
qual tenia autèntiques dificultats per a reconéixer
com a propi, i acabar recriminant-lo d’aquella
manera tan immerescuda?

