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Àrea 1. Comprensió, expressió i interacció escrites

1 Llegiu el text següent i contesteu les preguntes que hi ha a continuació.

L’exercici provoca canvis en el cervell

L’exercici físic afavoreix el benestar general; dir això no és cap novetat. Tampoc ho és dir que té un 

efecte beneficiós sobre la salut del cervell i les funcions cognitives. A banda dels beneficis que té per 

al sistema cardiovascular, se sap que alenteix l’envelliment del cervell, contribueix a superar les de-

pressions, accelera la recuperació en persones que han patit un vessament cerebral o un atac d’epi-

lèpsia i alenteix la progressió de malalties neurodegeneratives com l’alzhèimer i el pàrkinson.

Tanmateix, fins ara no es coneixia el mecanisme precís que relaciona l’exercici físic amb tots 

aquests efectes sobre el cervell. Un equip d’investigadors de la Facultat de Medicina de Harvard i 

de la Universitat de Michigan, als EUA, encapçalat per Michael E. Greenberg i Bruce M. Spiegelman, 

han trobat la solució: l’exercici físic fa que els músculs fabriquen una proteïna que, després d’un llarg 

però ràpid periple, indueix canvis físics tangibles en el cervell. Ho acaben de publicar a la revista Cell 
Metabolism, i la seua aportació obri la porta a la creació de nous fàrmacs neuroprotectors.

Després de fer exercici físic, especialment si és de resistència, ens sentim bé. El nostre estat 

d’ànim millora, veiem el món amb més optimisme, ens notem més actius i, si abans de començar tení-

em algun dolor, probablement la sensació disminueix. Tots aquests efectes es deuen a l’alliberament 

d’unes substàncies químiques anomenades endorfines. Literalment, unes morfines endògenes, unes 

substàncies amb una activitat similar a la de l’opi que interactuen amb receptors del cervell, i això fa 

que s’activen unes neurones determinades que indueixen sensacions positives, redueixen l’estrés, 

augmenten l’autoestima i milloren el son.

Tanmateix, l’activitat d’aquestes neurones no explica de cap manera els altres efectes benefici-

osos que l’exercici té sobre el cervell, els quals requereixen canvis físics en la seua estructura, no 

només en l’activitat d’algunes neurones.

Del múscul al cervell

Quan fem exercici de resistència, el nostre cervell també incrementa l’expressió d’una molècula ano-

menada BDNF, un factor neurotròfic. El BDNF produeix canvis morfològics tangibles en el cervell, 

especialment en algunes àrees com l’hipocamp, implicat en la consolidació i la gestió de la memòria.

Els canvis que són més destacats consisteixen en un increment de la supervivència de les neuro-

nes i de la seua plasticitat, la formació de noves connexions nervioses, la migració de neurones cap 

a àrees on poden ser necessàries i la formació de neurones noves, una activitat que en condicions 

normals està molt restringida al cervell.

Sens dubte, aquests canvis físics, que modifiquen l’estructura morfològica del cervell, expliquen sa-

tisfactòriament els beneficis de l’exercici sobre les capacitats cognitives, com l’aprenentatge i la memò-

ria, i també l’acceleració de la recuperació en les persones que han patit danys cerebrals i l’alentiment 

en la progressió de les malalties neurodegeneratives i de l’envelliment mental en general.

Tanmateix, quin lligam molecular hi ha entre l’exercici físic en els músculs i l’increment de produc-

ció de BDNF en el cervell? Quan fem exercici, les cèl·lules musculars incrementen el seu metabolisme, 
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i això està regulat per una proteïna anomenada PGC-1. Utilitzant diversos tipus de ratolins als quals 

sotmetien a diversos règims d’exercici físic en rodes giratòries, Greenberg, Spiegelman i els seus 

col·laboradors van detectar que la proteïna PGC-1 també fa que incremente la producció d’una al-

tra proteïna anomenada FNDC5, la qual contribueix a la gestió energètica dels greixos corporals. 

Tanmateix, també van veure que aquesta proteïna és tallada de manera específica per les mateixes 

cèl·lules musculars que la fabriquen, i que un dels fragments que es genera, anomenat irisina, viatja 

per la sang fins al cervell. Una vegada al cervell, actua de neurohormona i estimula les neurones a 

fabricar més BDNF, la qual cosa té les conseqüències que ja s’han explicat sobre la salut del cervell.

Nous fàrmacs

A banda d’haver resolt una qüestió important del funcionament del nostre cos, al final de l’article els 

autors destaquen que «la producció sintètica d’irisina podria generar un fàrmac capaç d’actuar com 

a neuroprotector en determinades patologies i de millorar les capacitats cognitives especialment en 

les persones grans», quan els efectes de l’inevitable envelliment es fan més evidents.

DAviD BUENo (adaptació)

1. Estudis recents han arribat a la conclusió que...

a) l’exercici físic provoca que el cervell genere substàncies que alenteixen l’aparició de demències.

b) els fàrmacs neuroprotectors alenteixen l’envelliment i contribueixen a previndre vessaments ce-

rebrals o a recuperar-se’n.

c) hi ha una proteïna que es crea amb l’exercici físic i que provoca alteracions perceptibles en el 

cervell.

2. Segons el text, les endorfines...

a) poden ser addictives.

b) són substàncies químiques produïdes pel cos humà.

c) Les dues respostes anteriors són correctes.

3. Amb l’exercici físic...

a) s’afavoreix la memòria i millora el metabolisme.

b) es produeix un efecte en cadena que repercuteix finalment en l’augment de la molècula BDNF.

c) la proteïna FNDC5 estimula la gestió energètica del greix i provoca que s’incremente l’expressió 

de la proteïna PGC-1.

4. La neurohormona anomenada irisina...

a) prové, en part, de la proteïna FNDC5.

b) contribueix a fabricar BDNF.

c) es produeix en els músculs.

5. Els fàrmacs neuroprotectors compostos per irisina...

a) encara no estan a la venda.

b) impedeixen que els símptomes d’envelliment s’evidencien.

c) podrien ser sintètics.
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2 Escriviu un text argumentatiu a partir d’una de les dues citacions següents.

Opció A

Les relacions personals són la base de la convivència social. Com que una empresa és una organitza-

ció social, si les persones que la integren no tenen unes relacions òptimes, és impossible que l’empre-

sa funcione.

iolANDA GUiU

Opció B

Si ha estat tan difícil de comunicar el canvi climàtic i tan complicat de generar respostes ciutadanes 

és perquè s’ha percebut i s’ha emmarcat com un problema eminentment ambiental. El canvi climàtic, 

però, és un problema absolutament transversal que toca economia, toca turisme, toca salut, molta 

salut, toca educació, producció, agricultura, pesca, ramaderia... ho toca tot.

ANDrEU EsCrivà
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3 Heu llegit una notícia sobre la inclusió laboral de les persones amb alguna discapacitat i decidiu 

escriure una carta a la direcció del diari, amb una extensió entre 200 i 220 paraules, on exposeu 

els problemes i proposeu solucions per a afavorir l’augment de l’ocupabilitat de les persones amb 

alguna discapacitat.
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4 Llegiu el text següent i empleneu-lo amb la resposta adequada perquè tinga sentit complet. Useu 

la graella que us facilitem.

Visca la llibreta i el bol

____1____ vaig perdre el mòbil. Per sort –i perquè hi ha molt bona gent– el vaig recuperar ____2____ 

unes hores. En el moment que vaig ____3____ que no el ____4____ em va caure el món a sobre. Justa-

ment va ser quan volia consultar a l’agenda l’adreça on anava. Vaig ____5____ un telèfon a alguna bona 

persona i ____6____ que me la poguera donar, però no em sé de memòria cap número on em pogueren 

donar aquella informació.

A casa tinc un munt de cintes de casset, discos de vinil, cederoms, cintes de vídeo domèstiques i 

pel·lícules en vHs, però és com si no tinguera res. ____7____, no tinc cap aparell ____8____ funcionen.

Durant el ciberatac de divendres, el sistema sanitari de Londres no podia ni fer proves als paci-

ents ni ____9____ els historials mèdics.

Ens estem abocant de cap i amb una entrega absoluta a un món connectat fabulós, ____10____ un 

munt de proves diàries de la seua ____11____ fragilitat.

I les solucions que ens ofereixen són també virtuals: actualitzacions de sistemes. Em sembla tan 

vulnerable el remei com la malaltia. Quan vaig perdre el mòbil anava a fer una conferència, i vaig 

celebrar que la portava preparada en una llibreta escrita a mà i no a l’apartat de notes del telèfon. 

Cada vegada que trobe un àlbum antic de fotos ____12____ m’emociona girar full i saber que aquelles 

imatges són allà, no les he de buscar en cap disc dur ni he de lamentar que cap virus se les haja endut.

Crec que el meu món de seguretat no el construiré amb còpies de seguretat virtual, ____13____ 

amb artefactes reals, invulnerables a virus i a possibles caigudes de ____14____ o del wifi. Un món ple 

de llibres a les prestatgeries, en què un actiu molt important el té la meua memòria, no la de cap disc 

dur. En el meravellós i ____15____ món connectat, el més segur de cada casa serà el que no necessite 

endoll ni cap connexió, els objectes i els afectes amb total autonomia. Com una llibreta i un boli.

CArlEs CAPDEvilA (adaptació)

1. a) Abans d’ahir b) Abans ahir c) Abans-d’ahir

2. a) al cap d’ b) després c) a la cap d’

3. a) adonar-me’n b) adornar-me c) donar-me compte

4. a) duia b) duïa c) düia

5. a) pensar en pidolar b) pensar a pidolar c) pensar amb pidolar

6. a) telefonar algú b) telefonar a algú c) telefonar a d’algú

7. a) No debades, b) Tot i això, c) Encara així,

8. a) en el que b) en què c) en que

9. a) consultar-hi b) consultar-ne c) consultar

10. a) tot i tenir b) tanmateix tenir c) per tal de tenir

11. a) inmensa b) immensa c) immença

12. a) impreses b) impresses c) inpresses

13. a) sino b) si no c) sinó

14. a) el llum b) la llum c) les llums

15. a) hiper-fràgil b) hiperfràgil c) hiper-fragil
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5 Empleneu els espais buits amb la paraula o paraules adequades al context, segons la definició que 

es dóna per a cada cas.

Joc

És com un ____1____ de la vida, una preparació que ens fa forts per ____2____ tota mena de frustracions 

i dificultats. Servint-se de la imaginació, ens posa davant situacions ____3____ i ens obliga a afrontar 

____4____ que la ____5____ no és capaç de plantejar.

A diferència d’una feina, és gratuït. No en traiem cap profit material i, sobretot, no el fem per 

obligació. «Juga!» és una demanda impossible perquè el joc neix de l’____6____ igual que tota força 

creativa.

Només juguem quan ens sentim mínimament protegits i estimats, i és potser l’activitat que més 

entrena a ser feliç perquè genera comunicació, confiança i alegria i ____7____ els mals esperits que 

____8____ la depressió.

Té unes fronteres invisibles de temps i espai i unes regles ____9____. Crea un univers paral·lel on 

tot té sentit i, com que sabem qui som i què hi hem de fer, viure es torna una aventura emocionant 

que ____10____ pors i conflictes creant complicitats.

Avui, ____11____ de Reis, hauria de ser l’activitat dominant, però la progressiva ____12____ dels 

adults en l’espai de la infantesa fa que alguns nens n’hagin perdut l’____13____.

Quan una joguina és tan intel·ligent que només s’hi pot jugar tal com ella mana, passa a ser un 

producte de consum que deixa un intens ____14____ d’insatisfacció.

No hi pot haver oci creatiu sense un avorriment previ que torni a connectar cada nen amb el seu 

desig. Res no pot ser màgic si no ha sigut llargament ____15____. El pitjor enemic del joc és la saturació 

d’estímuls.

AlBErt PlA NUAlArt (adaptació)

1. Prova o conjunt de proves que es fa per a verificar si una cosa respon al seu objectiu, a la finalitat 

a què està destinada.

2. Tolerar, sofrir amb resignació.

3. Desacostumat, extraordinari.

4. Reptes.

5. Qualitat de quotidià.

6. Qualitat d’espontani.

7. Expulsar.

8. Desenvolupar (una malaltia) des del moment en què es contrau fins que apareixen els primers 

símptomes.

9. Que pot ser endevinat o sobreentés sense estar expressat formalment.

10. Expulsar amb exorcismes.

11. El dia següent de.

12. Acció d’introduir-se indegudament en un lloc.

13. Perdre l’orientació, la facultat de saber per on es va o què es fa.

14. Sabor desagradable que deixa una cosa.

15. Desitjar intensament o immoderadament la possessió (d’una cosa o d’una persona).
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6 A continuació hi ha sis parelles d’oracions. Partiu de la primera per a emplenar els espais buits de 

la segona, de manera que les dues tinguen el mateix significat.

El que escrigueu en l’espai buit de la segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha en 

la primera.

1.  L’ampliació del port comportarà urbanitzar un terreny limítrof d’horta. 

•  La propietat limítrofa d’horta del port serà urbanitzada pròximament.

2.  L’objectiu del projecte és que els infants exploren els materials lliurement i en traguen conclusi-

ons per ells mateixos. 

•  ................................................ fi del projecte és que els infants exploren els materials lliurement i en traguen 

conclusions per ells mateixos.

3.  El nostre sistema educatiu respon a les necessitats del nostre mercat de treball? 

•  No sabem si durant els darrers anys s’ha estat ................................................ al que esperava el nostre mercat 

de treball.

4.  No és capaç de portar al dia les comandes i la faena diària de l’horta. 

•  Entre les comandes i la faena diària de l’horta no dóna ................................................. .

5.  Et faré deu recomanacions per a fer lleu la tornada a la rutina després de les vacances. 

•  ................................................ la tornada a la rutina després de les vacances, et serà molt fàcil amb aquestes deu 

recomanacions.

6.  Sense la documentació acreditativa, no puc inscriure’m a l’atur, així que demà aniré a presen-

tar-la. 

•  Demà aniré a presentar la documentació acreditativa, ................................................ no puc inscriure’m a l’atur.
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7 Desenvolupeu la informació següent per tal de donar una bona explicació a una persona que vol 

conéixer les característiques de les ajudes següents.
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8 Heu de fer un monòleg sobre el tema que us proposem. Llegiu la introducció del tema, trieu-ne les 

idees que considereu i, si voleu, afegiu-ne de pròpies.

Medicina alternativa

Durant les darreres dècades, hi ha molta gent que ha tornat a recórrer a la medicina alternativa per 

tractar malalties i dolències, fet que genera, però, controvèrsia en la nostra societat.

Idees

• Quines teràpies alternatives coneixes? En què consisteixen?

• Quins són els avantatges d’aquestes tècniques? I els desavantatges?

• Quines són les causes per les quals la gent s’hi interessa?

• Quina creus que ha de ser la relació entre la medicina alternativa i el sistema públic de salut?

• S’han d’ensenyar les tècniques de medicina alternativa a les aules de les facultats de Medicina?
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9 Heu de fer un diàleg amb un altre aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. Al final 

podeu arribar a un acord.

Persona A

Participes en una tertúlia de ràdio juntament amb altres veïns de la ciutat. El tema central de hui és la 

mobilitat a la ciutat. En la presentació es posa sobre la taula la necessitat de transformar les ciutats 

i readaptar-les al pols de les persones i els mitjans de transport nets i sostenibles. La proposta que 

centra el debat és la transformació en zona de vianants del centre històric.

Hi ha un corrent d’opinió que hi està molt d’acord perquè permet traure els cotxes del centre 

històric, cosa que repercuteix en la millora de la qualitat de vida dels veïns i de l’economia.

Intenteu justificar aquesta opinió durant el torn obert de paraules.

Idees

• El comerç local es dinamitza.

• S’atraurà més turistes.

• Comporta una millora mediambiental.

• Major seguretat, tranquil·litat i comoditat per als vianants.

Persona B

Participes en una tertúlia de ràdio juntament amb altres veïns de la ciutat. El tema central de hui és 

la mobilitat a la ciutat i, en concret, la transformació en zona de vianants del centre històric. En la 

presentació es posa sobre la taula la necessitat de transformar les ciutats i readaptar-les al pols de 

les persones i els mitjans de transport nets i sostenibles.

Hi ha un corrent d’opinió que no hi està d’acord perquè considera que complica el dia a dia dels 

veïns de dins del centre històric i de fora, així com dels comerciants.

Intenteu justificar aquesta opinió durant el torn obert de paraules.

Idees

• Trasllada els conflictes de circulació a altres zones de la ciutat.

• Es redueixen els llocs d’aparcament.

• Es dificulta l’accés a persones amb mobilitat reduïda.

• El comerç tindrà pèrdues perquè la demanda es desplaçarà a les grans superfícies.
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1. 1-c, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a,

Àrea 2
Estructures lingüístiques

4. 1.-c, 2.-a, 3.-b, 4.-a, 5.-b, 6.-b, 7.-a, 8.-b, 9.-b, 10.-a, 11.-b, 12.-a, 13.-c, 14.-b, 15.-b,

5.  1. assaig, 2. suportar, 3. insòlites, 4. desafiaments, 5. quotidianitat, 6. espontaneïtat, 7. fo-

ragitar, 8. coven, 9. tàcites, 10. exorcitza, 11. l’endemà, 12. intrusió, 13. esma, 14. regust, 

15. cobejat.

6.  1. La propietat limítrofa d’horta del port serà urbanitzada pròximament. 2. El fi del pro-

jecte és que els infants exploren els materials lliurement i en traguen conclusions per ells 

mateixos. 3. No sabem si durant els darrers anys s’ha estat responent al que esperava el 

nostre mercat de treball. 4. Entre les comandes i la faena diària de l’horta no dóna l’abast. 

5. Alleugerir la tornada a la rutina després de les vacances, et serà molt fàcil amb aques-

tes deu recomanacions. 6. Demà aniré a presentar la documentació acreditativa, sense la 

qual no puc inscriure’m a l’atur.
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1 Llig el text següent i contesta les preguntes.

Pam a Pam, el nou mapa d’economia solidària de la Comunitat Valenciana

Després d’un any de treball ja està disponible Pam a Pam Comunitat Valenciana (pamapampv.org), 

un mapa col·laboratiu d’economia social i solidària que té com a objectiu visibilitzar iniciatives ba-

sades en el consum responsable per a oferir a la ciutadania alternatives capaces de transformar el 

nostre entorn a partir de la cistella de la compra.

El professorat i l’alumnat del CiPFP Ausiàs March a València, el Col·legi Santa Maria de Vila-real 

a Castelló i l’iEs Francisco Figueras Pacheco d’Alacant han sigut els encarregats de donar forma a 

aquest mapa en les seues respectives províncies.

Durant el curs 2016/2017, han treballat braç a braç amb el personal tècnic de l’oNGD sEtEM 

Comunitat Valenciana i de l’Associació per a la Cooperació entre Comunitats - ACoEC. Durant la 

primera part del projecte l’alumnat va poder conéixer a través de cinc tallers formatius els pilars de 

l’economia social i solidària amb l’objectiu que foren capaços d’identificar aquest tipus d’iniciatives i 

poder localitzar-les en el seu entorn més proper.

Una vegada realitzades les formacions, l’alumnat ha sigut l’encarregat de localitzar-les a través 

dels denominats «mapatges». Per a açò, han hagut de tenir en compte factors com el respecte als 

drets humans, la integració social, l’ecologia, la sostenibilitat o l’equitat entre gèneres, entre uns al-

tres. Els i les alumnes han arreplegat informació sobre aquest tipus de projectes dividint-los en tres 

sectors econòmics: producció, serveis i consum.

Per a Heidi Gil Pelayo, tècnica de sEtEMCv i responsable de Pam a Pam, el projecte té una doble 

finalitat: d’una banda, visibilitzar aquest tipus d’iniciatives basades en l’economia social i solidària 

i a la vegada facilitar a la ciutadania informació sobre les alternatives que tenen al voltant. D’altra 

banda, Pam a Pam vol portar a les aules de la comunitat tallers formatius en aquesta matèria perquè 

l’alumnat siga capaç d’identificar-les en el seu entorn i que de forma col·laborativa puga implementar 

el mapa.

Gil Pelayo [...] ha destacat que existeixen multitud d’iniciatives a la Comunitat Valenciana que 

funcionen dia a dia sota lògiques democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les per-

sones, el medi ambient i els territoris i del que es tracta és de posar-les en una mateixa plataforma, 

donar-los visibilitat i posar-les a l’abast dels consumidors conscienciats.

Per a fer extensible aquesta formació a la resta de centres educatius i formatius, l’equip tècnic 

i voluntari de sEtEMCv i ACoEC, elaboraran una guia didàctica dirigida a professorat d’educació 

secundària i de cicles formatius de tota la Comunitat Valenciana perquè altres centres interessats 

puguen seguir treballant en les classes sobre l’economia solidària.

«Pam a Pam: acostant els oDs a l’aula a través de l’economia solidària» és un projecte impulsat 

per l’oNGD sEtEMCv, en col·laboració amb ACoEC i finançat per la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana. El projecte continua 

el treball ja desenvolupat amb la «Guia vlC de consum responsable en temps de crisi», i localitza en 

una mateixa plataforma informació actualitzada sobre aquestes iniciatives basades en els criteris de 
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l’economia social i solidària, justos amb les persones i respectuosos amb el medi ambient, i capaços 

de generar riquesa en el nostre entorn mitjançant criteris socials i de proximitat.

Els centres que han format part d’aquesta primera part del projecte han sigut el CiPFP Ausiàs 

March a València, el Col·legi Santa Maria de Vila-real a Castelló i l’iEs Francisco Figueras Pacheco 

d’Alacant.

Font: https://pamapampv.org/bloc/el-nou-mapa- 

deconomia-solidaria-de-la-comunitat-valenciana/

1. Pam a Pam té com a objectiu...

a) elaborar un mapa de la Comunitat Valenciana.

b) visibilitzar iniciatives basades en el consum responsable.

c) fer que la cistella de la compra siga més assequible per als ciutadans de la Comunitat Valenciana.

2. Durant la primera part del projecte, l’alumnat va poder conéixer...

a) els pilars de l’economia social i solidària amb l’objectiu que foren capaços d’identificar aquest 

tipus d’iniciatives i poder localitzar-les en el seu entorn més proper.

b) els membres de l’oNGD sEtEMCv.

c) alternatives capaces de transformar el nostre entorn a partir de la cistella de la compra.

3. Els i les alumnes han arreplegat informació dels projectes i els han dividit en tres sectors:

a) consum, producció i educació.

b) serveis, consum i educació

c) producció, serveis i consum.

4. Per a fer extensible aquesta formació a la resta de centres educatius i formatius, l’equip tècnic i 

voluntari de sEtEMCv i ACoEC...

a) impartiran cursos de formació.

b) elaboraran una guia didàctica.

c) faran xarrades informatives mensuals.

5. El projecte Pam a Pam continua el treball ja desenvolupat amb la «Guia vlC de consum responsa-

ble en temps de crisi»...

a) i localitza en una mateixa plataforma informació actualitzada sobre aquestes iniciatives basades 

en els criteris de l’economia social i solidària.

b) s’ha impulsat en col·laboració amb ACoEC i ha sigut finançat per la Conselleria de Transparèn-

cia, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana.

c) Les dues respostes són correctes.
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2 Tria una de les dues opcions que trobaràs a continuació i escriu un text d’opinió, amb una extensió 

entre 210 i 230 paraules, en què valores críticament l’argument que es desprén de l’enunciat. Per 

a fer-ho, exposa la teua opinió amb arguments sòlids i exemples rellevants.

Nota: l’excés o el defecte en el nombre de paraules es podrà penalitzar.

Opció A

«Les temperatures a tot el planeta són cada vegada més extremes, i el canvi climàtic provocat per 

l’home hi té una clara influència.» Grup d’experts del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic

Opció B

«És molt difícil deduir el benestar d’una nació a partir de la renda nacional (per capita).» Simon 

Kuznets, 1934
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3 Has llegit una notícia en premsa sobre una trobada per a dinamitzar el procés de construcció del 

mercat social a la nostra comunitat, i decideixes escriure una carta a la direcció del diari, amb una 

extensió entre 200 i 220 paraules, on exposes la teua opinió sobre el tema.

Font: https://reaspaisvalencia.org/2017/10/des-del-pam-a-pam-al- 

mercat-social-ii-taller-del-mercat-social-al-pais-valencia/
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4 Llig el text següent i emplena’l amb la resposta adequada perquè tinga sentit complet. Usa la grae-

lla que et facilitem. Fixa’t en l’exemple que hi ha en la graella.

El canvi climàtic incideix en la salut humana

El canvi climàtic també incideix ____en____ la salut de les persones. Les condicions climàtiques tenen 

gran influència en les malalties transmeses per l’aigua o insectes, cosa que es produirà amb més inci-

dència en el moment en ____1____ el canvi climàtic perllongue les estacions en les ____2____ es trans-

meten aquestes malalties.

El  canvi climàtic  ja està incidint en la salut de tota la població. El paludisme és un exemple de 

malaltia ____3____ per un mosquit que provoca quasi 600.000 morts a l’any, especialment xiquets me-

nors de cinc anys residents a zones africanes, segons ____4____. Malalties com la malària o el dengue 

que històricament han ____5____ en un concret àmbit geogràfic, ara estan ____6____ en altres àrees on 

la població no té ____7____, afegint a aquest fet els escassos coneixements i infraestructures de què 

disposen.

El canvi climàtic serà entre 2020 i 2030 el causant de 250.000 morts ____8____ a l’any, a causa de 

l’estrés calòric, malnutrició i ____9____, entre altres. Les zones amb escasses infraestructures sanitàri-

es seran les menys capacitades per a afrontar aquesta situació.

Respecte a les temperatures de l’aire, aquest també serà un important factor que incidirà en 

les defuncions previstes, provocant malalties cardiovasculars i respiratòries, ____10____ a la pobla-

ció d’edat avançada. Tenim l’exemple de l’onada de calor que va patir Europa en 2003, on la xifra de 

defuncions va ascendir als 70.000. ____11____, les altes temperatures també ____12____ la producció 

d’aliment bàsic que al seu torn provocarà un augment de la malnutrició i desnutrició, causants de la 

major taxa de mortalitat a l’any.

Els desastres naturals i la meteorologia també tenen incidència en la salut, ja que l’augment del 

nivell del mar destruirà llars i serveis mèdics. D’altra banda, la variabilitat de les precipitacions afec-

tarà el subministrament d’aigua dolça, que fa que l’escassetat pose en perill la higiene i augmente el 

risc de contraure malalties ____13____, que al seu torn provoquen aproximadament 760.000 defunci-

ons en menors de cinc anys, juntament amb la fam.

A més, s’està evidenciant un augment i freqüència de les inundacions, per les intenses precipita-

cions de l’últim segle. A causa d’això, es contaminen fonts d’aigua dolça de manera que s’incrementa 

el risc de contraure malalties transmeses per l’aigua i es ____14____ lloc a vivers d’insectes. D’altra 

banda, aquestes inundacions també causen danys als habitatges i als subministraments mèdics.

Qui està en risc? Són especialment vulnerables a aquest ____15____ els habitants de zones costa-

neres, polars i muntanyenques que no compten amb una infraestructura sanitària suficient.
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Respostes

1. a) que b) què c) qual

2. a) quals b) que c) què

3. a) trasmesa b) transmesa c) transmessa

4. a) el oMs b) la oMs c) l’oMs

5. a) estat b) sigut c) trobat

6. a) sorgent b) surgint c) sorgint

7. a) inmunitat b) immunitat c) himmunitat

8. a) addicionals b) adicionals c) addiccionals

9. a) palludisme b) pal·ludisme c) paludisme

10. a) sobretot b) sobre tot c) a sobre

11. a) Aleshores b) No obstant això c) No obstant

12. a) reduïran b) reduiran c) reduíran

13. a) diarreiques b) diarrèiques c) diarreïques

14. a) dòna b) dóna c) dona

15. a) fenomén b) fenòmen c) fenomen
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5 Emplena els espais buits amb la paraula o paraules adequades al context, segons la definició que 

es dóna per a cada cas.

Índex FiB (felicitat interior bruta) vs. PiB (producte interior brut)

En un temps tan difícil com el que vivim, en què indicadors com ____1____, competitivitat salvatge, 

recerca del màxim ____2____ i rendibilitat, dèficit ____3____, etc., s’han convertit en la manera en què 

uns pocs han decidit que cal mesurar el nostre «progrés» com a societats «avançades» (que diuen que 

som!), el fet de llegir esdeveniments com el que comentaré a continuació em reconforten profunda-

ment i em fan ____4____ que encara queden alguns fars encesos que fan una mica de llum en aquest 

oceà de tenebres que s’estén a manera d’una metàstasi arreu del nostre ____5____, el focus de la qual 

han sigut els centres de poder ____6____ i financer del món.

Un d’aquests indicadors que el pensament capitalista actual ha establit com un barem econòmic per 

conéixer el nivell de ____7____ i de benestar d’un ____8____ és el PiB, o producte interior brut.

Aquest barem considera «la quantitat de béns i serveis útils disponibles per a una persona dins d’un 

país i té en compte tres factors: la productivitat, sota la mesura del valor monetari de la quantitat 

de béns i serveis que produeix un treballador/a en una hora; la ràtio de ____9____ per població o per-

centatge de la població total que té un treball remunerat i el nombre d’hores treballades per cada 

treballador/a per ____10____», segons la seua definició.

No obstant això, aquest índex econòmic (PiB per capita) sol entrar en profunda contradicció, per 

exemple, amb el benestar emocional i ____11____ d’una població. És a dir, no pel fet que un país siga ric 

i els seus habitants fabriquen i tinguen abundants béns materials, necessàriament la gent que hi viu 

pot considerar-se ____12____ per ser feliç.

 És per això que hi ha a hores d’ara moltes veus ____13____ al respecte, que consideren que el PiB d’un 

país no pot considerar-se un índex definitori per a assegurar que els seus habitants són persones 

totalment realitzades i satisfetes amb les seues vides, encara què és obvi que tindre les necessitats 

____14____ cobertes ajuda a afrontar de millor manera la vida, i que tindre una bona faena, tindre una 

esperança de vida acceptable i tindre accés a serveis i recursos ____15____ compten per a avaluar el 

benestar individual i col·lectiu d’una societat.
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1. Qualitat de productiu. Relació entre la producció obtinguda i els factors utilitzats per a obtindre-

la en un període de temps determinat.

2. Bé que fa alguna cosa.

3. Nombre que denota una quantitat nul·la o l’absència d’unitats quan s’escriu un nombre.

4. Considerar o acceptar (alguna cosa) com a certa. Pensar o esperar (alguna cosa).

5. Cos celest sense llum pròpia que descriu òrbites el·líptiques al voltant del Sol o, en general, d’una 

estrela.

6. De l’economia o que hi té relació.

7. Conjunt de béns econòmics disponibles per a un subjecte o una societat. 

8. Territori limitat de forma natural o artificial, que constitueix una unitat geogràfica, política o his-

tòrica.

9. Persona que treballa en qualitat d’assalariat.

10. Període de temps que comprén des de l’1 de gener fins al 31 de desembre, i el mateix període 

considerat en relació amb els fets que han ocorregut i en relació amb els anys precedents i subse-

güents.

11. De la psicologia, de la psique o del psiquisme d’un individu o d’un grup social, o que hi té relació.

12. Afavorida per la fortuna.

13. Que discrepa.

14. Format de matèria.

15. Indispensable, essencial.
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6 A continuació hi ha sis parelles d’oracions. Parteix de la primera per a emplenar els espais buits de 

la segona, de manera que les dues tinguen el mateix significat. El que escrigues en l’espai buit de la 

segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha en la primera. Escriu la teua resposta en el 

full de respostes. Fixa’t en l’exemple que hi ha al començament.

Ester és arquitecta. Ester construeix cases ecològiques.
• Ester, que és arquitecta, construeix cases ecològiques.

1. Vull obrir un negoci d’aliments ecològics. Seré autònoma.

• Vull obrir un negoci d’aliments ecològics i treballaré per a ................................................ .

2. Tots volien anar a les jornades del cap de setmana. Jo no volia anar-hi.

• Tots volien anar a les jornades del cap de setmana, llevat de ................................................ .

3. Ja he visitat l’exposició que em vas recomanar. M’agradaria que parlàrem de l’exposició.

• Ja he visitat l’exposició que em vas recomanar i m’agradaria que ................................................ .

4. Demà anirem a col·laborar amb la protectora. En aquesta protectora vaig adoptar el meu gat.

• Demà anirem a col·laborar amb la protectora ................................................ .

5. Hui he arribat tard a treballar. He arribat a treballar a les 10 aproximadament.

• Hui he arribat a treballar ................................................ les 10.
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L’avaluació d’aquesta part de l’àrea de comprensió, expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb 

la presentació dels aspirants, amb la intenció d’introduir-los en la situació comunicativa que tot seguit 

s’avaluarà.

Per tant, aquesta primera presa de contacte ha d’aconseguir un ambient de tranquil·litat que atorgue 

seguretat a la persona que s’examinarà.

Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials quotidianes, el temps lliure..., 

sense entrar en aspectes privats, seran els temes sobre els quals tractarà la conversa.

7 L’exercici que es presenta a continuació avalua la capacitat de mediació que té l’aspirant. El text 

escrit de referència es presenta en castellà i anglés. La finalitat és traslladar la informació que es 

presenta en una llengua, a la llengua de referència de la prova.

El fenómeno del calentamiento global y sus efectos sobre la humanidad ha sido objeto de atención 

y preocupación desde hace años por parte de la comunidad internacional. Así, las Naciones Unidas 

adoptaron en el año 1992 la Convención Marco sobre el Cambio Climático y lo definió como «el 

cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 

de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos 

de tiempo comparables».

Anteriormente, en el año 1988, se había creado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (iPPC), organismo de referencia encargado de evaluar la bibliografía científica, 

técnica y socioeconómica publicada en todo el mundo y emitir informes de consenso cada cinco años 

sobre las causas, las consecuencias y las posibles soluciones al fenómeno del calentamiento global.

Los efectos sobre la salud fueron objeto, por primera vez, de un capítulo diferenciado en el infor-

me del iPPC del 1996, pero no fue hasta el tercer informe emitido en el año 2001 que se hicieron 

referencias a los principales efectos del cambio climático sobre la salud:

• Efectos directos: como resultado del aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos 

meteorológicos extremos (inundaciones, tormentas, ciclones, incendios) y de los impactos en la 

salud de las altas y las bajas temperaturas (olas de calor y de frío).

• Efectos indirectos, entre los que se citan: 

 – Incremento de la frecuencia de enfermedades respiratorias, debido a los cambios en la cali-

dad del aire y los niveles de polen.

 – Incremento de la incidencia de las enfermedades de origen alimentario y transmitidas por el 

agua, especialmente en áreas con problemas de saneamiento.

 – Cambios en la distribución geográfica, la estacionalidad y la incidencia de las enfermedades 

infecciosas o de sus vectores.

 – Desplazamientos demográficos de las poblaciones afectadas a entornos urbanos debido al 

deterioro medioambiental, la pérdida de tierras de cultivo y las inundaciones.
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The global warming phenomenon and its effects on humans have been the subject of study and con-

cern by the international community for some years. Thus, in 1992, the United Nations approved the 

Framework Convention on Climate Change, defining it as «the change of climate which is attributed 

directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and 

which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods».

Before that, in 1988, the Intergovernmental Panel on Climate Change (iPCC) had been created 

as the reference body charged with assessing the scientific, technical and socioeconomic literature 

published around the world and issuing consensus reports every 5 years on the causes, consequen-

ces and possible solutions for the global warming phenomenon.

The effects on health were given a chapter of their own for the first time in the 1996 iPPC re-

port, but it was not until the third report issued in 2001 that reference was made to the main effects 

of climate change on health:

• Direct effects: as a result of the increased frequency and severity of extreme weather pheno-

mena (flooding, storms, cyclones, fires) and the health impacts of extreme heat and cold (heat 

and cold waves).

• Indirect effects, including: 

 – Increased frequency of respiratory diseases, due to the changes in air quality and pollen le-

vels.

 – Increased incidence of food and water-borne diseases, particularly in areas with sanitation 

problems.

 – Changes in the geographical distribution, seasonality and incidence of infectious diseases or 

their vectors.

 – Demographic shifts of the affected populations to urban environments due to environmental 

deterioration, loss of arable land and flooding.
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8 Has de fer un monòleg sobre el tema que et proposem. Llig la introducció del tema, tria’n les idees 

que consideres i, si vols, afig-ne de pròpies.

Model econòmic col·laboratiu

En els últims anys ha aparegut un model econòmic que parteix del fet de compartir béns comuns 

–espais i habilitats– a fi d’obtindre un benefici econòmic, monetari o no, en contraposició al model 

econòmic de les institucions centralitzades.

Idees

• En què consisteix aquest nou model econòmic?

• En què es basa?

• Quins avantatges té? I desavantatges?

• Quines són les causes per les quals la gent hi participa?
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9 Has de fer un diàleg amb un altre aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. Al final 

podeu arribar a un acord.

Llegiu la introducció del tema i les idees que heu de defensar tot respectant el paper que us 

atorga la proposta.

Mostreu-vos-hi participatius. Les intervencions han de ser equilibrades, eviteu donar respos-

tes massa curtes i mostreu-vos participatius com ho faríeu en una conversa habitual.

Si ho creieu convenient, podeu acabar amb un acostament d’opinions justificat.

Situació comunicativa

Persona A

Participes en un debat a la ràdio local sobre els avantatges i els inconvenients d’impulsar l’agricultura 

ecològica a la teua localitat o al teu barri.

A pesar que penses que hi ha certs inconvenients, creus que els avantatges són molt més nom-

brosos.

Intenta justificar aquesta opinió durant el torn obert de paraules.

Idees

• No hi trobem restes de pesticides en els productes.

• La seua producció requereix més mà d’obra que la producció convencional, aquest fet beneficia 

àmpliament el medi rural i local.

• Augment de la biodiversitat, ja que es tracta d’una producció que utilitza la biodiversitat natural 

com una eina imprescindible per al maneig de les finques.

• Amb la utilització d’aquest mètode de cultiu es disminueix la contaminació de l’aigua i del medi 

ambient.

• Els productes procedents de l’agricultura ecològica contenen més principis nutritius.

• Situació comunicativa

Persona B

Participes en un debat a la ràdio local sobre els avantatges i els inconvenients d’impulsar l’agricultura 

ecològica a la teua localitat o al teu barri.

Encara que reconeixes que hi ha certs avantatges, creus que els inconvenients encara són massa 

nombrosos.

Intenta justificar aquesta opinió durant el torn obert de paraules.

Idees

• Aparença física. En general, els aliments ecològics resulten de qualitat inferior a la vista.

• Conservació o vida útil. La seua vida útil és inferior que la dels aliments convencionals en alguns 

casos.

• Preu. Els aliments ecològics resulten una mica més cars perquè els sistemes de producció són més 

lents i les necessitats de mà d’obra són majors, per això no estan a l’abast de tota la població.
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1. 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-c,

Àrea 2
Estructures lingüístiques

4.  1. què, 2. quals, 3. transmesa, 4. l’OMS, 5. estat, 6. sorgint, 7. immunitat, 8. addicionals, 

9. paludisme, 10. sobretot, 11. No obstant això, 12. reduiran, 13. diarreiques, 14. dóna, 

15. fenomen.

5.  1. productivitat, 2. benefici, 3. zero, 4. creure, 5. planeta, 6. econòmic, 7. riquesa, 8. país, 

9. treballadors/es, 10. any, 11. psicològic, 12. afortunada, 13. discrepants, 14. materials, 

15. bàsics.

6.  1. Vull obrir un negoci d’aliments ecològics i treballaré per a mi mateixa. 2. Tots volien 

anar a les jornades del cap de setmana, llevat de jo. 3. Ja he visitat l’exposició que em vas 

recomanar i m’agradaria que en parlàrem. 4. Demà anirem a col·laborar amb la protec-

tora on vaig adoptar el meu gat. 5. Hui he arribat a treballar cap a / al voltant de les 10.
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1 Llig el text següent i contesta les preguntes.

El consumidor del futur vol un canvi de model dels súpers
El comprador anirà menys a la botiga i prioritzarà estalviar temps

El vell model d’establiment d’alimentació, amb passadissos estrets, molts productes i ordre més que 

discutible, ha quedat obsolet. Els consumidors modificaran l’estil de compra, visitant menys els esta-

bliments i durant menys temps, i augmentant la cistella mitjana, i per això reclamen que les botigues 

evolucionen cap a un nou model.

«El canvi de la demanda del consumidor arribarà molt més de pressa del que ens pensem. Es trac-

ta d’un gran repte; el consumidor és més exigent i està més ben informat, i per això ens exigeix que 

ens renovem», va manifestar el director general mundial de TNS Worldpanel, Josep Montserrat. L’es-

tudi Demandes del comprador del futur, dut a terme per la consultora i que analitza com serà el consu-

midor d’ací a cinc anys i com hauria de ser la botiga del futur, es va presentar ahir a la fira Alimentària.

La consigna de Montserrat és clara: «Renovar-se o morir». L’estudi denota que els temps han 

canviat: les persones immigrants tenen un paper fonamental, vivim més (alimentació més sana), les 

grans marques segueixen tenint gran part del mercat i ha aparegut el consumidor solter. Però hem 

abandonat el «decenni d’or», tot i que continuarem creixent «a ritmes menors i amb uns costums 

diferents» en un entorn «més complicat».

Marques blanques

El més important per al consumidor del futur serà l’estalvi de temps i la reducció dels actes de com-

pra (visitarà amb menys freqüència les botigues però hi comprarà més coses cada vegada). La compe-

tència continuarà existint i el consumidor triarà els llocs on va a comprar no tan sols per la proximitat 

de l’establiment, la relació qualitat-preu i l’assortiment, sinó també per nous motius emergents com 

ara la qualitat del servei i la millor marca blanca de la botiga. La supervivència dels establiments està 

en mans de les llars unipersonals, els consumidors sènior i els immigrants.

L’estudi, que ha analitzat les queixes dels consumidors sobre els establiments (pèrdues de temps, 

absència de servei, mala distribució), proposa com hauria de ser la botiga del futur: carrets intel-

ligents amb mapes i càlcul de despesa, àrees de descans i guarderies, informació constant, diferent 

distribució dels espais (no lineal, que no semble un magatzem) i, sobretot, especialització.

Font: http://www.elperiodico.cat/ca/economia/20080312/ 

el-consumidor-del-futur-vol-un-canvi-de-model-dels-supers-215398 (adaptació)
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1. En el futur, el comprador...

a) anirà més a la botiga i hi passarà més temps.

b) anirà menys a la botiga i prioritzarà estalviar temps.

c) anirà més a la botiga i prioritzarà estalviar temps.

2. Les persones immigrants...

a) tenen un paper fonamental com a futurs compradors.

b) tenen un paper secundari com a futurs compradors.

c) Cap de les dues respostes és correcta.

3. Les grans marques...

a) segueixen tenint gran part del mercat.

b) són substituïdes per les marques blanques.

c) són més consumides pel consumidor solter.

4. El consumidor triarà els llocs on va a comprar...

a) per la proximitat de l’establiment, la relació qualitat-preu i l’assortiment.

b) Les dues respostes són correctes.

c) per nous motius emergents com ara la qualitat del servei i la millor marca blanca de la botiga.

5. Els consumidors es queixen...

a) per la pèrdua de temps, l’absència de servei i la mala distribució.

b) per la pèrdua de temps, l’absència de servei i els preus excessius.

c) Les dues respostes són correctes.
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2 Tria una de les dues opcions que trobaràs a continuació i escriu un text d’opinió, amb una extensió 

entre 210 i 230 paraules, en què valores críticament l’argument que es desprén de l’enunciat. Per 

a fer-ho, exposa la teua opinió amb arguments sòlids i exemples rellevants.

Nota: l’excés o el defecte en el nombre de paraules es podrà penalitzar.

Opció A

«El 2020, els mil·lennistes suposaran vora el 50% de la força laboral a tot el món, i cap al 2030 arriba-

ran al 70%. Demà els nostres caps i consumidors seran nadius digitals i davant aquest repte hem de 

començar a transformar els espais laborals, la cultura organitzativa i, per descomptat, la manera com 

les marques es mostren als seus clients.» Francisco Vázquez, president de 3g office.

Opció B

«Cada any 260.000 tones de menjar van als contenidors i cadascun de nosaltres podria menjar du-

rant unes tres setmanes amb el que llença al llarg d’un any.» etselquemenges.cat
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3 Has llegit una notícia en premsa sobre el consumisme i les seues conseqüències, i decideixes es-

criure una carta a la direcció del diari, amb una extensió entre 200 i 220 paraules, on exposes la 

teua opinió sobre el tema.
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4 Llig el text següent i emplena’l amb la resposta adequada perquè tinga sentit complet. Usa la grae-

lla que et facilitem. Fixa’t en l’exemple que hi ha en la graella.

4 consells per a fer compres segures per Internet

Des dels inicis del comerç electrònic, la principal preocupació dels compradors ____per____ Internet 

ha sigut la seguretat de les transaccions de compravenda i ____1____ de la gestió dels pagaments en 

línia. ____2____ dubte, les millores en aquest punt han suposat el desenvolupament definitiu de les 

compres segures per Internet i la superació dels ____3____ que sentia molta gent davant del procés 

de compra virtual. ____4____ ara el sistemes són molt més segurs, encara s’han de prendre mesures 

per a evitar desagradables sorpreses, no només tècniques ____5____ d’altres que ____6____ tenen més 

a veure amb el sentit comú.

1. Comprar en llocs de confiança

____7____ siga possible, les nostres compres s’haurien de fer sempre en llocs de reputació contras-

tada. Les grans marques que dominen el comerç electrònic tenen implementades grans mesures de 

seguretat i, en principi, presenten totes les garanties per als compradors. Els llocs de prestigi tenen 

també segells de qualitat i de seguretat que solen ser ben visibles en els seus llocs web i que són un 

senyal ____8____ podem confiar.

És cert que podem trobar llocs amb grans preus per tota la xarxa, però convé descartar aquells 

llocs de ____9____ credibilitat, especialment quan les coses són massa bones per a ser veritat (un iPho-

ne per 100 €? No existeix!). Mai s’ha de confirmar una compra si tenim el més mínim dubte sobre 

alguna cosa que hem vist.

2. Utilitzar targetes de crèdit i sistemes de pagament segur

____10____ plataformes de pagament segur, com Paypal, que garanteixen la seguretat en els paga-

ments. Però si no volem fer servir aquestes opcions, la targeta de crèdit es pot fer servir perfecta-

ment, això sí, activant totes les mesures de seguretat ____11____ disposen. Això es pot fer donant 

d’alta la targeta en el sistema de comerç electrònic segur que cada banc posa ____12____ dels clients. 

És un pas senzill i totalment ____13____.

3. Comprovar que estem en un entorn segur

Un punt bàsic i molt fàcil de comprovar és si el lloc web on es fan les compres és un entorn segur. Això 

es pot veure clarament si en la direcció de la pàgina apareix «https://» en lloc de «http://» juntament 

amb el símbol d’un cadenat. El protocol de seguretat és molt important perquè assegura l’encriptació 

de la informació de dades sensibles com ara les targetes de crèdit o altres dades personals i que són 

susceptibles de ser interceptades.

4. Evitar xarxes Wifi públiques o compartides

Una connexió compartida per moltes persones i sense seguretat comporta un risc ____14____. Les 

compres s’haurien de fer des de connexions privades i segures. No cal dir que hui dia el robatori de 

dades és una activitat a l’abast de molta gent. No calen molts coneixements tècnics per a fer-ho i és 

molt més fàcil ____15____ sembla. Utilitzar xarxes insegures per a fer compres és com anar pel carrer 

amb la targeta de crèdit a la vista de tothom, ningú ho faria.

Font: https://www.inaudit.es/4-consells-per-fer-compres-segures-per-internet/ (adaptació)
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Respostes

1. a) sobre tot b) sobretot c) sobre que

2. a) Sense b) Sens c) No hi ha

3. a) rezels b) recelament c) recels

4. a) Tot i que b) Tot i això c) Tot que

5. a) sinó b) sino c) si no

6. a) pot ser b) pot ser que c) potser

7. a) Quant b) En la mesura que c) En la mida que

8. a) que hi b) que c) que en

9. a) dudosa b) dubtossa c) dubtosa

10. a) N’hi ha b) Hi ha c) S’hi ha

11. a) de què b) de les que c) de que

12. a) en disposició b) a disposició c) per disposició

13. a) aconsejable b) aconseiable c) aconsellable

14. a) inecessari b) innecessari c) innecesari

15. a) del que b) del qual c) de què
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5 Emplena els espais buits amb la paraula o paraules adequades al context, segons la definició que 

es dóna per a cada cas.

Ètica i consum

L’objectiu de consumir no només és arribar a una felicitat pròpiament definida com un estat de 

____1____ i satisfacció; sinó l’eu-daimonia, el «bon dimoni», que genera alhora «bon caràcter» (allò que 

la ____2____ va creant dia rere dia) i «bona sort» (allò que queda a la voluntat dels altres o de la fortuna).

Les causes del consum ____3____ poden ser diverses:

L’afany d’emulació: propi del consum ____4____. Es caracteritza per voler superar en cada moment 

els altres per tal de guanyar estatus. És la causa de l’acumulació de béns i del consum il·limitat.

Afany d’igualtat: és el fet de consumir perquè els altres també consumeixen. Pot significar dues 

coses; en primer lloc, el consum és degut a la ____5____ que genera la falta de determinats ____6____ 

quan altres persones sí que els posseeixen. D’altra banda, pot significar que les persones acostumen 

a consumir el dels altres perquè pensen que si a aquests els beneficia, també a ells els pot beneficiar.

Afany d’identitat: és la funció ____7____ del consum. Les persones consumeixen per comunicar-se 

a si mateixes i a altres que pertanyen a un determinat ____8____ social, i que s’identifiquen amb aquest. 

Una de les maneres de crear-se la ____9____ identitat és el lloc en què es compra: no és el mateix com-

prar a les botigues del centre que a les grans superfícies (on tot és més ____10____).

Afany de seguretat: és potser el que té més influència en el consum. Es caracteritza per la ten-

dència a ____11____ les marques més cares, o les més conegudes a través dels canals publicitaris, pel 

simple fet del dubte o de la indecisió. Aquelles persones que manquen de capital cultural o d’habili-

tats de compra, o tenen por de ser mal rebudes en societat, compren allò més car per tal de sentir-se 

segurs del seu ____12____ econòmic.

Afany de compensar: o consum compensatori; destinat a malalts, persones discapacitades o dis-

criminades... i situacions més puntuals com compensar un fracàs familiar, amistós o professional, la 

falta de reconeixement social o la baixa ____13____, el fet d’haver treballat durament i meréixer un 

premi... L’objectiu és, per tant, equilibrar la balança de la serenitat emocional.

Afany de canvi o novetat: el desig constant de gaudir d’experiències noves a través del consum, 

aquestes experiències que pot oferir l’economia als éssers humans, sempre buscant la felicitat. La 

capacitat de «____14____ desperts», la capacitat de delectar-se amb la imaginació d’allò que encara 

està per arribar, per consumir, és el punt de partida del consum indefinit perquè una vegada satisfets 

aquests ____15____, en naixen altres de nous que reclamen ser satisfets.
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1. Situació en què es troben satisfetes les necessitats de la vida.

2. Individu de l’espècie humana.

3. No limitat.

4. Caracteritzat per la compulsió.

5. Falta de satisfacció.

6. Riquesa, fortuna, patrimoni (en plural).

7. Fàcilment comunicable, contagiós.

8. Conjunt de persones o de coses que es consideren com un tot, perquè estan en el mateix lloc o 

perquè tenen alguna característica semblant o interessos comuns.

9. Que pertany especialment a una persona o cosa. 

10. De l’economia o que hi té relació.

11. Prendre (a algú o alguna cosa) com a preferent.

12. Domini, influència o autoritat que es té sobre algú o sobre alguna cosa.

13. Valoració, generalment positiva, d’un mateix.

14. Veure en somni (a algú o alguna cosa).

15. Acció de desitjar.
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6 A continuació hi ha sis parelles d’oracions. Parteix de la primera per a emplenar els espais buits de 

la segona, de manera que les dues tinguen el mateix significat. El que escrigues en l’espai buit de la 

segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha en la primera. Escriu la teua resposta en el 

full de respostes. Fixa’t en l’exemple que hi ha al començament.

Andreu és metge. Andreu treballa a l’hospital.
• Andreu és el metge que treballa a l’hospital.

1. Aquesta és la ruta que em vas recomanar? Sí, aquesta és la ruta.

• Aquesta és la ruta que em vas recomanar? Sí, sí que ................................................ .

2. Enguany no tindré vacances. Enguany no podré fer el viatge que volia.

• Si enguany ................................................ vacances, ................................................ el viatge que desitge.

3. Ja hem arribat al teu carrer. No trobem ta casa.

• Ja hem arribat al teu carrer, ................................................ casa és?

4. Vam anar d’excursió. Els meus amics també van vindre.

• Els meus amics, ................................................ ja t’havia parlat, també van vindre a l’excursió.

5. M’agrada comprar per Internet. Sempre compre per Internet.

• M’agrada comprar per Internet, sempre ................................................ compre.
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L’avaluació d’aquesta part de l’àrea de comprensió, expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb 

la presentació dels aspirants, amb la intenció d’introduir-los en la situació comunicativa que tot seguit 

s’avaluarà.

Per tant, aquesta primera presa de contacte ha d’aconseguir un ambient de tranquil·litat que atorgue 

seguretat a la persona que s’examinarà.

Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials quotidianes, el temps lliure..., 

sense entrar en aspectes privats, seran els temes sobre els quals tractarà la conversa.

7 L’exercici que es presenta a continuació avalua la capacitat de mediació que té l’aspirant. El text 

escrit de referència es presenta en castellà, anglés i francés. La finalitat és traslladar la informació 

que es presenta en una llengua, a la llengua de referència de la prova.

Pocas ciudades como Valencia son capaces de hacer convivir tan armónicamente los restos de su 

pasado más remoto, datado en el año 138 a. C., con las edificaciones más innovadoras y vanguardis-

tas que se levantan en el nuevo milenio. Valencia es comercio y cultura, cine, teatro, museos, música, 

negocios. Es centro de diseño internacional y de vanguardia, y una de las ciudades más activas en 

ferias y congresos de Europa. Por su localización geográfica, Valencia ha sido históricamente puerta 

de España al Mediterráneo, y cuenta con el encanto especial de las ciudades que son puerto de mar. 

Además, la fina arena y el agua limpia, la amplitud del mar abierto y la cercanía de las montañas lito-

rales confieren a la costa valenciana un atractivo singular.

Destacan las playas y dunas de Canet d’En Berenguer, donde el litoral adquiere un aspecto oci-

oso y residencial, al igual que al norte de la capital valenciana, donde han crecido pequeñas ciudades 

de vacaciones (La Pobla de Farnals, Alboraya y El Puig) que permiten el aprovechamiento de unos 

espacios litorales que hace pocos años estaban dedicados a cultivos de huerta. Por su parte, y dentro 

del término municipal de Valencia, las playas de La Malvarrosa y Levante disponen de una varia-

da oferta complementaria de lugares donde comer y disfrutar de una velada junto al mar. Al sur, la 

naturaleza se hace más presente en la playa del Saler y en el Parque Natural de L’Albufera, donde 

se puede gozar del sol en un paraje singular. Las playas de Cullera, Gandía y Oliva compaginan su 

interés paisajístico con las numerosas instalaciones deportivas y de recreo. Mientras, el interior de la 

provincia depara interesantes rutas como la que dibuja el curso del río Turia, y pueblos con encanto 

como Buñol, Requena o Xàtiva.
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There are few cities like Valencia, able to harmoniously combine the remnants of its farthest past, 

dating to the year 138 BC, with the most innovative and avant-garde buildings from the new millen-

nium. Valencia is trade and culture, cinema, theatre, museums, magic, business. It is the centre of 

international and avant-garde design, and one of the most active cities in Europe regarding fairs and 

conferences. Thanks to its location, Valencia has historically been Spain’s Mediterranean port and 

has that special charm of cities that are also seaports. And the fine sand and clean water, the vastness 

of the sea and the closeness of the coastal mountains make the Valencian coast uniquely attractive.

There are outstanding beaches and dunes at Canet d’En Berenguer, where the coastline beco-

mes leisurely and residential, as it does to the north of the Valencian capital, where small tourist 

towns (La Pobla de Farnals, Alboraya, and El Puig) have emerged where only a few years ago fruit 

and vegetables were grown. In addition, still within the city of Valencia, the beaches of La Malvar-

rosa and Levante offer a wide variety of places to dine and enjoy a quiet evening by the sea. To the 

south, nature becomes predominant at  Saler Beach  and in the L’Albufera Nature Reserve, where 

the sun can be enjoyed in unique surroundings. The beaches of Cullera, Gandía and Oliva combine 

beautiful landscapes with a number of sporting and recreational facilities. Interesting routes await 

you inland, such as the one defined by the course of the Turia River, or charming towns like Buñol, 

Requena and Xàtiva.

Valence est l’une des rares villes ayant été capable de faire coexister en harmonie les vestiges de son 

passé le plus reculé, datés de l’an 138 av. J.-C., et les bâtiments les plus novateurs et avant-gardistes 

de ce début de millénaire. Valence est synonyme de commerce et de culture, de cinéma, théâtre, 

musées, musique et affaires. Centre de design international et d’avant-garde, elle est parmi les villes 

les plus actives dans les salons et congrès d’Europe. En raison de son emplacement géographique, 

Valence a été pendant des siècles la porte de l’Espagne vers la Méditerranée, ce qui lui confère un 

charme spécial, typique des villes portuaires. De plus, son sable fin et ses eaux limpides, l’ampleur de 

la mer ouverte et la proximité des montagnes du littoral imprègnent à la côte de Valence une grâce 

singulière. 

À  Canet d’En Berenguer, les plages et les dunes contribuent à créer une ambiance oisive. Au 

nord de la capitale, les espaces littoraux consacrés jusqu’à il y a peu à la culture, ont été transformés 

depuis quelques années en petites villes de vacances (La Pobla de Farnals, Alboraya et El Puig). Sur 

le territoire de la commune de Valence, les plages de La Malvarrosa et Levante disposent d’une offre 

très variée de restaurants où vous pourrez profiter d’une agréable soirée face à la mer. Dans le sud, 

sur la plage del Saler et dans le Parc Naturel de L’Albufera, vous vous sentirez plus proche de la na-

ture; profitez d’un bain de soleil dans un site unique. Les plages de Cullera, Gandía et Oliva allient 

de beaux paysages à de nombreuses installations sportives et de loisirs. A l’intérieur de la province, 

vous pourrez découvrir des itinéraires très intéressants comme celui qui suit le lit du fleuve Turia et 

de charmants villages comme Buñol, Requena ou Xàtiva.
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8 Has de fer un monòleg sobre el tema que et proposem. Llig la introducció del tema, tria’n les idees 

que consideres i, si vols, afig-ne de pròpies.

Nou model de turisme sostenible

El model turístic tradicional està basat en el creixement sense planificació i agressiu amb l’entorn. 

És un enfocament que perjudica el desenvolupament de la comunitat en la qual s’ha instaurat. És 

moment de deixar arrere aquesta imatge negativa i mirar amb decisió al turisme del futur. Un nou 

model turístic inspirat pels principis de l’economia circular, que aposte per les energies renovables, el 

maneig integral i la conservació dels recursos, la protecció de la biodiversitat, el respecte a la cultura 

i l’apoderament de les comunitats.
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9 Has de fer un diàleg amb un altre aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. Al final 

podeu arribar a un acord.

Llegiu la introducció del tema i les idees que heu de defensar tot respectant el paper que us atorga 

la proposta.

Mostreu-vos-hi participatius. Les intervencions han de ser equilibrades, eviteu donar respostes mas-

sa curtes i mostreu-vos participatius com ho faríeu en una conversa habitual.

Si ho creieu convenient, podeu acabar amb un acostament d’opinions justificat.

Situació comunicativa

Persona A

S’acosta Nadal i necessites comprar els regals per a la família i els amics.

A pesar que penses que hi ha certs inconvenients, creus que el més còmode és comprar-los per 

Internet.

Intenta justificar aquesta opinió durant el torn obert de paraules.

Idees

• No hi ha cues.

• Pots accedir a una gran diversitat de productes en llocs als quals no tens accés físicament.

• No hi ha horaris, pots fer les compres quan millor et convinga.

• Els productes que compres t’arriben a casa i pots fer el seguiment de l’enviament en tot moment.

Persona B

S’acosta Nadal i necessites comprar els regals per a la família i els amics.

Encara que reconeixes que hi ha certs avantatges si fas les compres per Internet, prefereixes fer 

les compres a les botigues físiques.

Intenta justificar aquesta opinió durant el torn obert de paraules.

Idees

• En les compres per Internet es perden les relacions personals i la comunicació.

• No es pot veure bé el producte ni provar-lo abans de comprar-lo.

• Hi ha molt més riscos d’estafes i pagaments fraudulents.

• Has d’esperar que els productes t’arriben a casa i, en molts casos, l’enviament té un cost addicional.

• És molt incòmode si cal fer una devolució.
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1. 1-b, 2-a, 3-a, 4-b, 5-a.

Àrea 2
Estructures lingüístiques

4.  1. sobretot, 2. Sens, 3. recels, 4. Tot i que, 5. sinó, 6. potser, 7. En la mesura que, 8. que hi, 

9. dubtosa, 10. Hi ha, 11. de què, 12. a disposició, 13. aconsellable, 14. innecessari, 15. 

del que.  

5.  1. benestar, 2. persona, 3. il·limitat, 4. compulsiu, 5. insatisfacció, 6. béns, 7. comunica-

tiva, 8. grup, 9. pròpia, 10. econòmic, 11. escollir, 12. poder, 13. autoestima, 14. somiar, 

15. desitjos. 

6.  1. Aquesta és la ruta que em vas recomanar? Sí, sí que ho és. 2. Si enguany tinguera va-

cances, podria fer el viatge que desitge. 3. Ja hem arribat al teu carrer, quina casa és? 4. 

Els meus amics, dels quals ja t’havia parlat, també van vindre a l’excursió. 5. M’agrada 

comprar per Internet, sempre hi compre.
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1 Llegiu el text següent i contesteu les preguntes.

Mirall trencat

No, hui no comence la crítica literària. Això de mirall trencat no es refereix a la novel·la de Mercè 

Rodoreda (que encara no he llegit) sinó a l’anècdota que ens va passar al Teranga, un restaurantet 

senegalés que hi ha al Born. Més que un restaurantet és un bar on també serveixen alguns plats.

El lloc és petit, cutre, es permet fumar, però l’ambient és distés i agradable. El bon rotllo s’enco-

manava entre tots, clients i servei. Mentre esperàvem vam demanar una beguda no alcohòlica molt 

típica del Senegal anomenada jus de bissap, a base de la flor anomenada així.

Un xic amb motxilla, en eixir del local, va tocar sense adonar-se un mirall que hi havia penjat a 

la paret. La col·laboració de diversos comensals va evitar el destí últim de tots els miralls. Però nos-

altres ens vam adonar que el perill no havia passat ja que el clau de ganxo que aguantava el mirall 

estava eixint-se’n del tac. Moguts per la curiositat, per l’esperit científic, per l’«a veure què passa», 

vam decidir no fer res.

Una vegada entaulats, la cambrera ens va explicar els plats disponibles (únicament 7). Bàsica-

ment es tracta d’una combinació d’arròs blanc o fregit, o cuscús per una banda, i verdures, carn de 

corder, pollastre, vedella o peix per l’altra.

Vam demanar cuscús amb estofat de vedella i arròs amb peix, el plat recomanat per la cambrera. 

La salsa picant que ens va portar com a acompanyament era digna dels millors experts en salses pi-

cants de Mèxic i Tailàndia. Només per a professionals. A mi ja em semblava bé el plat tal com estava, 

molt aromàtic i la carn molt tendra. Crec que va ser quan acabàvem els plats que el mirall es va suïci-

dar, sense motiu aparent, i sense causar danys personals. Tampoc va alterar l’agradable ambient del 

vespre.

De postres podíem triar diferents dolços casolans. Com a mostra del bon rotllo del local, els que 

seien al costat nostre es van afegir a la conversa, quan recordàvem la bona estona que vam passar 

al restaurant nepalès Satkar de Hèlsinki, i ens van recomanar un restaurant tibetà a Barcelona, el 

Potala. La conversa va continuar voltant pel món de la cuina ètnica i també ens van recomanar un 

restaurant etíop, l’Abissínia, a Gràcia. Ja tenim, per tant, on triar el proper dijous.

Font: https://amblacalma.wordpress.com/2008/04/10/mirall-trencat/#more-44
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1. L’anècdota que es conta ocorre...

a) en un restaurant a Senegal.

b) en un restaurant senegalés del barri del Born.

c) a Teranga, una regió de Senegal.

2. La salsa picant amb què s’acompanyava els plats...

a) s’exportava dels millors restaurant de Mèxic i Tailàndia.

b) era només per a experts de Mèxic i Tailàndia.

c) era digna dels millors experts en salses picants de Mèxic i Tailàndia.

3. Finalment, el mirall va caure...

a) quan estaven acabant de sopar.

b) quan un xic el va tocar amb la motxilla.

c) Les dues respostes són correctes.

4. Vam demanar per a sopar...

a) cuscús amb estofat de corder i arròs blanc.

b) cuscús amb carn de vedella i verdures.

c) cuscús amb estofat de vedella i arròs amb peix.

5. Als protagonistes de l’anècdota els agrada...

a) la cuina pròpia d’altres cultures.

b) els viatges ètnics.

c) Les dues respostes són correctes.



C2Prova de nivell
4t

BLOC

Àrea 1. Comprensió, expressió i interacció escrites

2 Trieu una de les dues opcions que trobareu a continuació i escriviu un text d’opinió, amb una exten-

sió entre 210 i 230 paraules, en què valoreu críticament l’argument que es desprén de l’enunciat. 

Per a fer-ho, exposeu la vostra opinió amb arguments sòlids i exemples rellevants.

Nota: l’excés o el defecte en el nombre de paraules es podrà penalitzar.

Opció A

El món de la gastronomia i la crítica gastronòmica han patit una gran evolució i s’han posat molt de 

moda durant l’última dècada. Amb l’arribada dels mitjans digitals ha sorgit un gran nombre de plata-

formes en línia de contingut gastronòmic, així com nous perfils mediàtics, com el blogger i el prosumer, 

la qual cosa ha augmentat la popularització d’aquest tema.

Opció B

Les pràctiques laborals sovint són criticades i denunciades com a formes d’explotació laboral enco-

berta o foment del treball precari. Certament, en molts casos als estudiants o treballadors en pràc-

tiques els demanen una experiència prèvia o una dedicació excessives, o bé els assignen tasques i 

responsabilitats desmesurades.
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3 Heu llegit una notícia en premsa sobre les diferències entre la clàssica piràmide alimentària i el 

plat de Harvard, i decidiu escriure un article en un diari local, amb una extensió entre 200 i 220 

paraules, on exposeu la vostra opinió sobre el tema.
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4 Llegiu el text següent i empleneu-lo amb la resposta adequada perquè tinga sentit complet. Useu 

la graella que us facilitem. Fixeu-vos en l’exemple que hi ha a la graella.

Mobilitzacions per la millora de les condicions laborals del __professorat__

Ahir [...] STEPV va convocar concentracions a Alacant, València i Castelló per a reclamar a la Conse-

lleria d’Educació la negociació de les condicions laborals del professorat.

____1____ el conseller Marzà com el secretari autonòmic d’educació, Miguel Soler, van fer decla-

racions ahir a preguntes de la premsa sobre les mobilitzacions convocades per STEPV i van afirmar 

que s’estaven recuperant les condicions laborals del professorat i que hi ____2____ mesures com la 

reducció de la jornada lectiva que era competència estatal.

És cert que l’actual govern ha avançat en la reversió d’algunes retallades de l’anterior govern, 

però encara no s’han abordat altres aspectes que STEPV considera fonamentals revertir urgent-

ment. En especial, la disminució de les hores lectives del professorat, augmentades en 2012 pel go-

vern espanyol; la reducció encara més de les ràtios (s’ha iniciat el camí, però encara és insuficient); o 

l’eliminació dels ____3____ per malaltia, imposats també en 2012 pel govern espanyol. Aquestes són 

algunes de les reivindicacions que reclama negociar el Sindicat amb la Conselleria d’Educació. Altres 

són la recuperació de la reducció de jornada per a majors de 55 anys, la millora de la normativa de 

____4____, llicències i excedències, la negociació de les plantilles (que sí ____5____ ha acceptat la Con-

selleria), la recuperació i millora de les retribucions, el compliment de la llei de prevenció de riscos 

laborals i la negociació del ____6____ d’infraestructures educatives.

La reducció horària s’ha abordat en algunes comunitats autònomes, malgrat que l’augment im-

posat pel Reial Decret-Llei 14/2012 siga estatal. ____7____ a 25 les hores lectives en infantil i primària 

i a 20 les de secundària i resta de ____8____. Això va comportar una retallada brutal de professorat. 

STEPV demana la negociació de mesures que permeten ____9____ aquesta càrrega horària com han 

fet Illes Balears, Andalusia, País Basc, etc. En eixe sentit, el Sindicat està preparant una proposta i 

espera que l’administració l’estudie i la negocie pròximament.

____10____ als descomptes per malaltia, és una mesura imposada també pel govern de l’es-

tat en el Reial Decret-Llei 20/2012. En l’acord de legislatura signat per Intersindical Valen-

ciana i altres sindicats i el govern valencià en el marc de la Mesa General de la Funció Públi-

ca, s’estableix la negociació, entre d’altres, de «la recuperació del pagament del 100% de les 

retribucions en la situació d’incapacitat temporal (IT) dins dels termes permesos per la norma-

tiva estatal bàsica». Aquesta negociació encara no s’ha abordat i està signada per la pròpia ad-

ministració. Igualment, en l’acord de legislatura ____11____ negociar la recuperació del poder 

adquisitiu del funcionariat, «per a compensar la pèrdua general d’aquest per part del perso-

nal empleat públic de la Generalitat». Aquest aspecte també està pendent ____12____ negociar. 

Per tant, STEPV demana la negociació de temes ja compromesos, d’una banda, alguns dels ____13____ 

també afecten ____14____ normativa estatal, però també d’altres temes que són competència 

____15____ de l’administració valenciana i que encara no s’han abordat.

Font: http://stepv.intersindical.org/noticies/article/ 

mobilitzacions_per_la_millora_de_les_condicions_laborals_del_professorat (adaptació)
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Respostes

1. a) Tant b) tan c) Per tant

2. a) havien b) havia c) hava

3. a) descontes b) descomptes c) desconptes

4. a) permissos b) permesos c) permisos

5. a) que b) què c) Ø

6. a) plànol b) pla c) plan

7. a) S’augmentàven b) S’augmentaven c) S’augmentava

8. a) cossos b) cosos c) cozos

9. a) redüir b) reduir c) reduïr

10. a) Quan b) Quant c) Que

11. a) s’ha de b) es deu c) es deu de

12. a) per b) de c) per a

13. a) que b) què c) quals

14. a) a b) Ø c) per

15. a) exclusiva b) exclussiva c) esclusiva
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5 Empleneu els espais buits amb la paraula o paraules adequades al context, segons la definició que 

es dóna per a cada cas.

Sis de cada deu aturats són pobres

Sis de cada deu aturats valencians són pobres i quatre de cada deu treballadors amb contracte 

____1____, també. Aquesta és una de les principals ____2____ de l’informe Anàlisi i perspectives CV 

2017, que presenta aquest dilluns l’Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la 

Comunidad Valenciana, integrat per la Universitat CEU Cardenal Herrera, Cáritas CV i la Fundación 

Foessa.

Segons destaca, a través d’un comunicat, el ____3____ de l’observatori, el professor de la CEU UCH 

Enrique Lluch, «en aquesta quarta edició de l’informe s’han analitzat la pobresa i les desigualtats des 

de la perspectiva del treball remunerat, ja que l’ocupació és la ____4____ forma d’acabar amb elles». 

«Aplicant l’enfocament de la privació, com fem ____5____ en aquest estudi, hem revisat no solament 

les dades agregades de la població, sinó la situació específica actual dels col·lectius més ____6____ dins 

del mercat de treball i que més van patir la crisi econòmica: els aturats de llarga durada, els menors 

de 25 anys i les dones», afegeix l’especialista.

Segons l’estudi d’aquest observatori, el ____7____ més afectat per la pobresa és el dels aturats: 

de cada deu aturats al País Valencià, sis són pobres. Però en el cas dels treballadors amb contracte 

temporal, la ____8____ de pobresa també és molt destacada: afecta ja quatre de cada deu i creix, ja 

que ha passat del 30% al 40% en l’últim any. No obstant això, solament huit de cada cent treballadors 

amb contracte ____9____ són pobres i aquests ho són amb una renda més elevada que la dels aturats 

en situació de pobresa.

En el cas dels aturats valencians, la seua situació s’agreuja perquè els instruments de l’Estat de 

Benestar per a suplir la seua falta total d’ingressos són inferiors al ____10____ valencià respecte de 

la mitjana de l’estat espanyol, amb unes taxes de cobertura que s’han reduït al llarg de la crisi. «El 

percentatge de beneficiaris de prestacions per desocupació respecte al total d’aturats ha caigut 21 

punts en sis anys: del 68,9% en 2010 al 47,9 en 2016. En aquest últim any, la taxa de cobertura als 

aturats a la Comunitat Valenciana és 4,1 punts inferior a la mitjana espanyola», destaca el professor 

Lluch.

Encara que les xifres ____11____ demostren que l’ocupació creix en l’últim any, els autors de l’in-

forme assenyalen que la ____12____ ha sigut inferior a la de l’any passat. «Segons les ____13____ de 

l’EPA entre el primer trimestre de 2016 i el primer trimestre de 2017, s’han creat 51.700 ocupacions 

al País Valencià, enfront de les 56.500 de l’any anterior. Per tant, encara que l’economia segueix ge-

nerant ocupació, ho fa a un ____14____ menor. I a això se suma que solament 5.500 noves ocupacions 

són a temps ____15____, és a dir, nou de cada deu contractes realitzats en aquest període són a temps 

parcial, un 35% dels quals són, a més, temporals», detalla.



Prova de nivell
4t

BLOC

C2

Àrea 2. Estructures lingüístiques

1. Que dura sols un cert temps, que no és definitiu o per a sempre.

2. Acció o efecte de concloure. Solució definitiva, terme, fi.

3. Persona que dirigeix.

4. Més bo.

5. Cada any.

6. Que no és afavorit.

7. Conjunt de persones unides per una mateixa activitat, un mateix objectiu o una mateixa afició.

8. Preu, import, mesura o percentatge en què s’ha taxat alguna cosa.

9. Que està integrat (un treballador) en la plantilla d’una empresa per mitjà d’un contracte de treball 

per temps indefinit.

10. Extensió de terra que forma una circumscripció política o administrativa.

11. Unit a una persona o a una cosa.

12. Acció o efecte de millorar.

13. Informació sobre alguna cosa que permet conéixer-la o que facilita la formació d’una idea, d’un juí 

o d’una conclusió.

14. Fenomen que es repeteix a intervals regulars.

15. Que conté tots els elements o totes les parts de què ha d’estar constituït, sense faltar-ne cap.
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6 A continuació hi ha sis parelles d’oracions. Partiu de la primera per a emplenar els espais buits de 

la segona, de manera que les dues tinguen el mateix significat. El que escrigueu en l’espai buit de la 

segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha en la primera. Escriviu la vostra resposta en 

el full de respostes. Fixeu-vos en l’exemple que hi ha al començament.

Ma iaia cosia mentre veia el programa de la vesprada.
• Ma iaia cosia veient el programa de la vesprada.

1. La casa nova de Joan té moltes finestres. Té molta llum.

• La casa nova de Joan té moltes finestres i ................................................ lluminosa.

2. Enguany hi ha molts dies festius. Els treballadors d’aquesta empresa no els faran.

• Que hi haja molts dies festius no afecta  ....................................................................................................................................................................................................

3. Maria ens ha contat la seua teoria. Aquesta teoria no té base científica.

• La teoria que ens ha contat Maria no ................................................ sobre bases científiques.

4. Sa mare li ha demanat 1 quilo de tomaques. Ell només n’ha comprat la meitat.

• Encara que sa mare li ha demanat 1 quilo de tomaques, ell només n’ha comprat .................................................

5. L’han convidada al sopar. Ella no hi vol anar.

• L’han convidada al sopar però no té ................................................ ganes d’anar-hi.

6. O estudies o no aprovaràs l’examen.

• ................................................ estudies, no aprovaràs l’examen.
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L’avaluació d’aquesta part de l’àrea de comprensió, d’expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb 

la presentació dels aspirants, amb la intenció d’introduir-los en la situació comunicativa que tot seguit 

s’avaluarà.

Per tant, aquesta primera presa de contacte ha d’aconseguir un ambient de tranquil·litat que atorgue 

seguretat a la persona que s’examinarà.

Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials quotidianes, el temps lliure..., 

sense entrar en aspectes privats, seran els temes sobre els quals tractarà la conversa.

7 L’exercici que es presenta a continuació avalua la capacitat de mediació que té l’aspirant. El text 

escrit de referència es presenta en castellà, anglés i francés. La finalitat és traslladar la informació 

que es presenta en una llengua, a la llengua de referència de la prova.

La Dieta Mediterránea se basa en una alimentación equilibrada y completa que tiene como princi-

pios la simplicidad en su elaboración y el empleo de productos frescos, locales y, a ser posible, de 

temporada. En España podrás disfrutarla de varios modos: saboreándola en sus restaurantes, descu-

briendo sus productos en los mercados o compartiendo una comida en compañía, por ejemplo. Una 

dieta con base española. La Dieta Mediterránea es la base de la gastronomía de España y muchos de 

sus principios están presentes en los platos españoles más sabrosos. Por ejemplo, el aceite de oliva es 

el principal condimento de la Dieta Mediterránea. Además de proporcionar sabor y aromas únicos, 

es recomendable para la salud por sus beneficios para el corazón. ¿Sabes que España es una de sus 

principales productoras? Especialmente conocidos son los de las regiones de Andalucía y Cataluña. 

Para saborearlo, te sugerimos una ensalada aliñada con aceite de oliva o recetas como el gazpacho o 

el salmorejo. Las frutas, las verduras, las legumbres y los frutos secos son la base fundamental de la 

Dieta Mediterránea. Aportan multitud de vitaminas y fibras y España también destaca en sus culti-

vos. De este modo, algunas de las huertas más sobresalientes se encuentran en Navarra, Andalucía, 

la Región de Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana. De esta última, son muy conocidos sus cí-

tricos. Otras frutas imprescindibles son los plátanos de Canarias, las fresas de Huelva o de Aranjuez 

(Madrid), las uvas de Vinalopó o los melocotones de Calanda (Aragón), entre otras muchas.

The Mediterranean diet is based on a balanced and complete diet following principles such as a sim-

ple preparation and the use of fresh, local products, and also seasonal, if possible. In Spain you can 

enjoy it in several ways: taste it in restaurants, discover its products in the markets or at a meal with 

friends, for example. A diet made in Spain. The Mediterranean diet is the basis of spanish food and 

many of its principles are present in its tastiest dishes. For example, olive oil is the main complement 

in the Mediterranean diet. As well as adding a unique flavour and aromas, it is recommended for 

its health and heart benefits. Do you know that Spain is one of its main producers? The regions of 

Andalusia and Catalonia are the best known. In order to taste it, we suggest a salad with an olive oil 

dressing, or recipes such as gazpacho and salmorejo (cold soup made with tomato and bread). The 

Mediterranean diet is essentially based on fruit, vegetables, legumes and dried fruits and nuts. They 

are bursting with vitamins and fibre, and Spain also stands out as a producer. Some of the most out-

standing fertile agricultural regions are in Navarre, Andalusia, Murcia, Balearic Islands and Valencia. 

The latter is well-known for its citrus fruits. Other essential fruits are bananas from the Canary Is-

lands, strawberries from Huelva and Aranjuez (Madrid), Vinalopó grapes, and peaches from Calanda 

(Aragon), amongst others.
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Le régime méditerranéen se fonde sur une alimentation complète et équilibrée, qui repose sur une 

préparation simple des aliments et l’emploi de produits frais, locaux et, si possible, de saison. En Es-

pagne, vous pourrez en profiter de plusieurs façons: dans les restaurants, sur les stands des marchés 

ou lors d’un repas entre amis, par exemple. Un régime typiquement espagnol. Le régime méditer-

ranéen est à la base de la cuisine espagnole. Les plats espagnols les plus savoureux reposent en ef-

fet en bonne partie sur ses principes. Ainsi, par exemple, l’huile d’olive est le principal condiment du 

régime méditerranéen. Outre son goût et son arôme unique, c’est un produit conseillé pour la santé 

en raison de ses bienfaits pour le cœur. Saviez-vous que l’Espagne en est l’un des principaux pro-

ducteurs? L’Andalousie et la Catalogne sont les deux régions productrices les plus réputées. Pour la 

déguster, nous vous suggérons une simple salade assaisonnée à l’huile d’olive ou des recettes comme 

le gaspacho et le « salmorejo ».Les fruits et les légumes, frais et secs, sont les piliers du régime mé-

diterranéen. Ils apportent une multitude de vitamines et de fibres. L’Espagne est également l’un des 

principaux producteurs de ses produits. Parmi les régions les plus connues pour la culture des fruits 

et des légumes figurent la Navarre, l’Andalousie, la région de Murcie, les Baléares et Valence. Dans 

cette dernière, les agrumes occupent un rôle prépondérant. D’autres fruits importants sont notam-

ment les bananes des Canaries, les fraises de Huelva et d’Aranjuez (région de Madrid), les raisins de 

Vinalopó et les pêches de Calanda (Aragon).
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8 Heu de fer un monòleg sobre el tema que us proposem. Llegiu la introducció del tema, trieu-ne les 

idees que considereu i, si voleu, afegiu-ne de pròpies.

La importància del voluntariat

El voluntariat consisteix en la implicació i realització de tasques de manera altruista i no remunerada 

econòmicament. Aquesta implicació ha d’anar dotada d’un compromís a què tot voluntari s’atén en 

tant que participa d’un projecte específic que necessita d’aquest lligam entre el voluntari i l’entitat de 

cara al desenvolupament dels seus objectius. Al cap i a la fi, l’objectiu del voluntariat és treballar per 

la transformació social, i això necessita, precisament, un cert grau de compromís.
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9 Heu de fer un diàleg amb un altre aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. Al final 

podeu arribar a un acord.

Llegiu la introducció del tema i les idees que heu de defensar tot respectant el paper que us atorga 

la proposta.

Mostreu-vos-hi participatius. Les intervencions han de ser equilibrades, eviteu donar respostes 

massa curtes i mostreu-vos participatius com ho faríeu en una conversa habitual.

Si ho creieu convenient, podeu acabar amb un acostament d’opinions justificat.

Situació comunicativa

Persona A

Tens un familiar que ha començat a fer les pràctiques en una gran empresa i us ha contat que les 

pràctiques no són remunerades.

Penseu que els estudiants en pràctiques haurien de cobrar per fer pràcticament el mateix treball 

que un treballador de l’empresa en què fan les pràctiques, encara que siga amb una paga simbòlica.

Situació comunicativa

Persona B

Tens un familiar que ha començat a fer les pràctiques en una gran empresa i us ha contat que les 

pràctiques no són remunerades.

Penseu que les pràctiques formen part del procés d’aprenentatge dels propis estudis i que, per 

tant, difícilment un estudiant en pràctiques pot arribar a desenvolupar el seu treball dins de l’empre-

sa com els propis treballadors.



Solucionari
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Àrea 1
Comprensió, expressió i interacció escrites

1. 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-a.

Àrea 2
Estructures lingüístiques

4.  1. Tant, 2. havia, 3. descomptes, 4. permisos, 5. que, 6. pla, 7. S’augmentava, 8. cossos, 9. 

reduir, 10. Quant, 11. s’ha de, 12. de, 13. quals, 14. Ø, 15. exclusiva.

5.  1. temporal, 2. conclusions, 3. director, 4. millor, 5. anualment, 6. desfavorits, 7. col·lectiu, 

8. taxa, 9. fix, 10. territori, 11. agregades, 12. millora, 13. dades, 14. ritme, 15. complet.

6.  1. La casa nova de Joan té moltes finestres i és molt lluminosa. 2. Que hi haja molts dies 

festius no afecta els treballadors d’aquesta empresa. 3. La teoria que ens ha contat Ma-

ria no recolza sobre bases científiques. 4. Encara que sa mare li ha demanat 1 quilo de 

tomaques, ell només n’ha comprat mig. 5. L’han convidada al sopar però no té gens de 

ganes d’anar-hi. 6. Si no estudies, no aprovaràs l’examen.
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1 Llegiu el text següent i contesteu les preguntes.

Què és la tertúlia literària dialògica?

La tertúlia literària és una activitat cultural i educativa que s’està desenvolupant en diferents tipus 

d’entitats ja siguen escoles de persones adultes, associacions de mares i pares, grups de dones, enti-

tats culturals i educatives. Els resultats són contundents: la tertúlia literària a través de la seua me-

todologia aconsegueix que persones que no hem llegit cap llibre arribem a gaudir de les obres de 

la literatura clàssica universal. A aquest resultat s’afegeix tot el procés de transformació que vivim 

les persones participants de la tertúlia literària i en conseqüència del nostre entorn social i familiar 

més pròxim: persones que hem aprés a llegir a través de la tertúlia literària actualment estem impli-

cats en entitats culturals lluitant a favor d’una educació basada en valors democràtics i igualitaris. La 

preocupació pels temes socials i educatius ha augmentat molt a les nostres vides perquè hem reco-

negut el paper de l’educació i de la seua importància al procés de desenvolupament personal i social.

L’experiència ha arribat tan lluny que en l’últim any des de FACEPA, com a Federació de Persones 

Participants en Associacions Culturals i Educatives, es va prendre la decisió de difondre l’activitat, 

que a partir d’ara està coordinada per la CONFAPEA, Confederació d’associacions de participants en 

educació i cultura democràtica a nivell estatal. Han sigut moltes persones les que han demanat per 

a les seues entitats, escoles... l’activitat i la coordinació entre les persones participants. D’aquesta 

manera, s’ha iniciat un treball entre entitats i col·lectius que té com a objectiu impulsar la creació 

de les Mil i una tertúlies literàries dialògiques per tot el món. La raó que porta a CONFAPEA a vo-

ler impulsar aquesta activitat es troba als resultats de la mateixa: la tertúlia literària genera molta 

participació, persones que no hem anat a la universitat estem llegint a autors i autores com Lorca, 

Safo, Cortázar, Wolf, Kafka, Joyce... ens entusiasmem per la lectura i tot el grup s’enriqueix de les 

diferents impressions i aportacions.

L’experiència a la que fem referència té dos criteris que la defineixen i la diferencien d’altres ti-

pus de tertúlies: les lectures escollides pertanyen a la Literatura Clàssica Universal i hi participem 

persones adultes sense títol universitari. D’aquesta manera es demostra que la Literatura Clàssica 

Universal no pertany a les elits i que totes les persones som capaces de llegir-la i entendre-la. Aquest 

fet desqualifica els arguments de persones que sí que han pogut accedir a aquesta cultura acadèmica 

i que neguen que persones sense aquesta formació puguem accedir a aquest tipus de cultura.

Font: http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/

2010/11/07.-manual-tertulies-català.pdf (adaptació)
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1. Quins tipus d’entitats participen en la tertúlia dialògica?

a) Escoles de persones adultes, associacions de mares i pares i grups de dones.

b) Es tracta d’entitats culturals i educatives.

c) Les dues respostes són correctes.

2. La tertúlia literària a través de la seua metodologia aconsegueix que...

a) persones que no han llegit cap llibre arriben a gaudir de les obres de la literatura juvenil universal.

b) persones que no han llegit cap llibre arriben a gaudir de les obres de la literatura clàssica universal.

c) Les dues respostes són correctes.

3. Persones que han aprés a llegir a través de la tertúlia literària...

a) actualment lluiten a favor d’una educació basada en valors democràtics i igualitaris.

b) actualment lluiten a favor de fomentar les activitats culturals.

c) actualment lluiten a favor de fomentar la lectura a les escoles.

4. Per què ha augmentat preocupació pels temes socials i educatius de les persones que participen 

en aquestes tertúlies?

a) Perquè han reconegut la importància del paper de l’educació en el procés de desenvolupament 

cognitiu.

b) Perquè han reconegut la importància del paper de l’educació intel·lectual.

c) Perquè han reconegut la importància del paper de l’educació en el procés de desenvolupament 

personal i social.

5. Per què CONFAPEA vol impulsar aquesta activitat?

a) Perquè genera molta participació.

b) Perquè genera molt d’entusiasme.

c) Les dues respostes són correctes.
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2 Trieu una de les dues opcions que trobareu a continuació i escriviu un text d’opinió, amb una exten-

sió entre 210 i 230 paraules, en què valoreu críticament l’argument que es desprén de l’enunciat. 

Per a fer-ho, exposeu la vostra opinió amb arguments sòlids i exemples rellevants.

Nota: l’excés o el defecte en el nombre de paraules es podrà penalitzar.

Opció A

Què és un booktuber? Es tracta de joves lectors que comparteixen la seua passió pels llibres amb els 

seus seguidors, que poden arribar a comptar-se per milers, a través d’un canal de YouTube. Per a fer-

ho, tenen prou amb tindre una càmera web, un ordinador i moltes ganes de parlar. Els booktubers fan 

crítiques de llibres, però el fenomen funciona perquè sobretot comparteixen amb els seus seguidors 

costums, manies, jocs i altres filies relacionades amb els llibres.

Opció B

«Una beca Erasmus suposa múltiples beneficis. Significa una clara millora en l’ocupabilitat perquè hi 

ha empreses que busquen només entre estudiants Erasmus; però també en la formació acadèmica, 

en l’adquisició d’una major competència idiomàtica, en maduresa i independència», assegura Julián 

Cuevas, del Vicerectorat d’Internacionalització de la Universitat d’Almeria (UAL).
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3 Heu vist el cartell de l’última trobada d’escoles en valencià, i decidiu escriure un article en un diari 

local, amb una extensió entre 200 i 220 paraules, on exposeu la vostra opinió sobre el tema.



C2Prova de nivell
5é
BLOC

Àrea 2. Estructures lingüístiques

4 Llegiu el text següent i empleneu-lo amb la resposta adequada perquè tinga sentit complet. Useu 

la graella que us facilitem. Fixeu-vos en l’exemple que hi ha a la graella.

Una web recopila els espais i les rutes literàries 
de ____dotze____ escriptors valencians imprescindibles

La Conselleria d’Educació i Cultura continua fent ____1____ per a millorar els deficitaris ____2____ de 

lectura dels valencians, atés que els últims informes situen entre un 56% i un 57% la població que 

____3____ habitualment –quatre punts per davall de la ____4____ estatal–. Unes dades que encara són 

més preocupants pel que fa a la lectura en valencià, ja que sols entre el 2% i el 3% dels valencians 

llegeix en la llengua pròpia.

L’última iniciativa del departament dirigit per Vicent Marzà és el ____5____ Viatja Llibre / Viat-

ja Lliure, que té com a objectiu no sols el foment de la lectura d’escriptors valencians, sinó també 

____6____ el patrimoni cultural. El projecte consisteix a donar a conéixer els entorns i paisatges on els 

autors valencians es van ____7____ per a escriure les seues obres aprofitant les cases museu i les rutes 

literàries que ____8____ als municipis dedicades als escriptors.

Viatja Llibre / Viatja Lliure ____9____ en una exposició itinerant, en una pàgina web i en els fu-

llets d’informació. L’exposició consisteix ____10____ 14 panells amb informació sobre la ubicació de 

la casa o ruta, biografia de l’autor, itinerari literari i un fragment sobre alguna de les seues obres. El 

____11____ de la mostra, que va ser inaugurada ahir pel secretari autonòmic de Cultura, Albert Gi-

rona; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i el director de la Fundació pel 

Llibre i la Lectura, Jesús Figuerola, és el professor de la Universitat de València, Alexandre Bataller. 

La Biblioteca Pública de València és el primer espai ____12____ s’exhibeix la mostra, ____13____ serà 

itinerant i passarà per cases museu d’escriptors, biblioteques i centres escolars. De fet, l’Espai Joan 

Fuster, a Sueca, ja ha ____14____ acollir l’exposició.

Font: https://www.diarilaveu.com/noticia/75335/

espais-rutes-literaries-imprescindibles (adaptació)
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Respostes

a) dotze b) doze c) dotxe

1. a) passos b) pasos c) passes

2. a) índex b) índexs c) indexs

3. a) llegeis b) llegeix c) llegisca

4. a) mijana b) mitja c) mitjana

5. a) projecte b) proyecte c) project

6. a) difondre’n b) difondre-hi c) difondre

7. a) ispirar b) inspirar c) enspirar

8. a) hi han b) n’hi ha c) hi ha

9. a) s’assenta b) s’asenta c) s’asseu

10. a) en b) a c) que

11. a) comessari b) comissari c) comisari

12. a) en qué b) on c) en el que

13. a) però b) tanmateix c) per tant

14. a) solicitat b) sol·licitat c) sol·lissitat
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5 Empleneu els espais buits amb la paraula o paraules adequades al context, segons la definició que 

es dóna per a cada cas.

Pautes per preparar una reunió amb un client.

Sempre he pensat que la ____1____ és un factor importantíssim en el tracte ____2____, però clar, no cal 

confondre naturalitat amb passotisme, amb improvisació o amb un «així ja està be, perquè estic molt 

atrafegat i a més demostre que estic molt atrafegat».

Recorde una vegada en la qual el meu rol era el de client, que la persona que m’atenia es va passar 

una estona llarga explicant-me la quantitat de treball que tenia, que no alçava cap, que tenia un munt 

de correus electrònics per respondre, que «mira, mira –assenyalant un gruixut munt de ____3____ da-

munt de la seua taula– tot això sense fer».

Francament, més enllà de l’empatia que a tot ésser humà se li ha de pressuposar cap a un altre 

que sofreix, a mi m’importava ben poc el seu ____4____ i em va semblar de molt mal gust que es quei-

xara en aquell moment i d’aquella forma. Era com una situació en la qual jo, com a client, era vist més 

com una ____5____ que com una nova oportunitat de ____6____.

En fi, hi ha de tot. Però és clar que al món empresarial i en el dels emprenedors no cal caure en 

aquest error, en aquest estil tan de moda fa uns deu anys en els quals demostrar rapidesa i aclapara-

ment era sinònim d’èxit.

Quan estigues davant del teu client, para ____7____, desconnecta el mòbil (o silencia’l, això com a 

mínim), inspira, expira i demostra amb cada ____8____ de la teua pell, amb tot el teu llenguatge corporal 

possible, que aquest moment és seu. Només existeix per a ell tot el teu saber i ____9____ professional.

Tampoc te’n passes, torne al que deia. No confonguem això amb servilisme i «bavisme comercial», 

que es nota i a més també és de molt mal gust, molt de manual dels ’80. Et passe unes ____10____ que a 

mi em funcionen. Impregna-les amb el teu propi ____11____ i ja m’explicaràs si t’han funcionat.

Cerca una mica d’informació sobre el teu futur client. Ja ho sé, molt obvi. Però tots ho fem i a més 

és molt efectiu. Investiga’l, mira la seua història, fixa’t quines fites o reportatges parlen d’ell o de la 

seua empresa, passeja’t per la seua pàgina del LinkedIn, fes-te en definitiva, una aproximació i una 

primera ____12____.

Investiga els seus productes, fes-te una idea de la seua estratègia comercial, mira qui s’encarrega 

d’aquesta àrea, analitza, investiga i pren notes.

Comença a pensar què tens tu per a oferir-li. No es tracta que li digues el crack que ets i com de 

genial parlen de tu o dels teus productes/serveis. Pensa només, I SIGUES SINCER AMB TU MATEIX, 

què tens tu d’especial per a oferir-li.

Pensa i veu amb els seus ulls. I el més important: convenç-te que pots fer-ho.

Prepara la primera impressió. Sigues polit i ____13____. Però, com sempre, no te’n passes. La creativi-

tat no és sinònim d’estar com un llum. No et presentes vestit de pallasso si ofereixes esdeveniments 

singulars (tret que aquesta siga la teua veritable professió), no et faces l’excèntric de forma gratuïta. 

Ser creatiu no significa sempre haver de trencar motlles, eh?
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No t’oblides de passar-t’ho bé, sempre he cregut que quan gaudeixes en una reunió, projectant ide-

es, pensant en solucions fetes a mida per als clients, transmets exactament això: ____14____, ganes de 

treballar, proactivitat, implicació. I la ____15____ ho nota.

Font: http://www.pielevate.net/reuniones-con-clientes/ (adaptació)

1. Espontaneïtat, falta d’afectació o d’artificialitat.

2. D’acord amb les regles i els deures d’una professió.

3. Làmina molt prima feta amb pasta de fibres vegetals adherides les unes a les altres.

4. Tensió provocada per situacions d’ansietat que originen trastorns físics o psicològics a vegades 

greus.

5. Pertorbació del benestar material del cos o de la tranquil·litat de l’ànim, causada per un mal, un 

destorb o una cosa enutjosa.

6. Assumpte, empresa, especialment comercial, de la qual s’espera obtindre avantatges, profit o be-

neficis.

7. Instrument, aparell o màquina que, dotat d’un moviment uniforme, mesura el temps i indica l’hora.

8. Orifici quasi imperceptible, especialment en una membrana animal o vegetal.

9. Pràctica d’una cosa o participació en una cosa, que permet adquirir-ne el coneixement.

10. Expressió viva i sintètica d’una idea o d’una característica distintiva.

11. Manera característica de fer o de presentar alguna cosa. Gust particular de cadascú, manera de 

fer les coses personal o característica.

12. Opinió, sentiment o juí que suscita algú o alguna cosa.

13. No copiat, no imitat.

14. Sentiment d’alegria o d’entusiasme.

15. Conjunt de persones en nombre indeterminat.
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6 A continuació hi ha sis parelles d’oracions. Partiu de la primera per a emplenar els espais buits de 

la segona, de manera que les dues tinguen el mateix significat. El que escrigueu en l’espai buit de la 

segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha en la primera. Escriviu la vostra resposta en 

el full de respostes. Fixeu-vos en l’exemple que hi ha al començament.

Ja has acabat el treball? Encara no, he fet un esborrany.
• He fet un esborrany del treball, encara he de passar-lo en net.

1. 1. Véns de córrer? Portes la camiseta molt suada.

• Vinc de córrer, per això la camiseta fa olor ................................................ suor.

2. 2. No podré anar a dinar. Encara he de fer molta faena.

• No aniré a dinar perquè encara em queda molta faena ................................................ fer.

3. 3. El meu gos és molt obedient, fa cas a la primera.

• El meu gos és molt obedient, n’hi ha prou ................................................ manar-li-ho una vegada.

4. 4. He comprat maduixes. Ens les menjarem després de dinar.

• Després de dinar hi ha maduixes ................................................ postres.

5. 5. He anat a la ferreteria, però no he trobat la peça que et falta.

• Trobar la peça que et falta a la ferreteria ha ................................................ impossible.

6. 6. El cap de setmana hem anat a un poble de muntanya on feia molt de fred.

• Al poble on hem anat no hem passat de 2 graus ................................................ zero.
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L’avaluació d’aquesta part de l’àrea de comprensió, d’expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb 

la presentació dels aspirants, amb la intenció d’introduir-los en la situació comunicativa que tot seguit 

s’avaluarà.

Per tant, aquesta primera presa de contacte ha d’aconseguir un ambient de tranquil·litat que atorgue 

seguretat a la persona que s’examinarà.

Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials quotidianes, el temps lliure..., 

sense entrar en aspectes privats, seran els temes sobre els quals tractarà la conversa.

7 L’exercici que es presenta a continuació avalua la capacitat de mediació que té l’aspirant. El text 

escrit de referència es presenta en castellà, anglés i francés. La finalitat és traslladar la informació 

que es presenta en una llengua, a la llengua de referència de la prova.

Uno de los símbolos de Valencia es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un complejo futurista inte-

grado por seis grandes elementos: el Hemisfèric (cine IMAX y proyecciones digitales), el Umbracle 

(mirador ajardinado), el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Oceanográfico, el Palau de les Arts 

Reina Sofía y el Ágora (espacio multifuncional).

Por otra parte, Valencia, con el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), ocupa uno de los 

primeros lugares en el panorama del arte contemporáneo español. Sus galerías incluyen las colecci-

ones permanentes de Julio González e Ignacio Pinazo y albergan otras exposiciones temporales de 

pintura, fotografía y arte moderno.

Su Museo de Bellas Artes también es uno de los más destacados del país por sus colecciones de 

autores de la escuela valenciana como Hernando Yáñez de la Almedina, Juan de Juanes, los Ribalta, 

Ribera, Espinosa, Vicente López, Sorolla y Pinazo; y otros de la talla de Pinturicchio, Andrea del Sar-

to, Van Dyck, Murillo, Velázquez, El Bosco, El Greco y Goya.

Destacan a su vez el Museo del Patriarca, que incluye una colección pictórica de los siglos xvi y 

xvii y obras de Juan de Juanes, El Greco y primitivos flamencos; y el Museo Nacional de Cerámica y 

Artes Suntuarias González Martí y su colección de piezas de cerámica de Manises, Paterna y Alcora.

El carácter festivo de los valencianos queda recogido en dos de sus museos: el Museo Fallero y 

el Museo del Artista Fallero. Ambos están dedicados a la fiesta más famosa e internacional de la ciu-

dad: las Fallas de San José, declaradas de Interés Turístico Internacional. Tampoco hay que olvidar el 

Museo de la Ciudad o el Histórico Municipal, así como las casas de personajes ilustres como Vicente 

Blasco Ibáñez o José Benlliure.

One of the symbols of Valencia is the City of Arts and Sciences, a futuristic complex comprising six 

grand elements: the Hemisfèric (IMAX Cinema and digital films), the Umbracle (landscaped vantage 

point), the Príncipe Felipe Science Museum, the Oceanogràfic, the Reina Sofía Palace of Arts and the 

Ágora (a multi-purpose space).

In turn, with the Valencian Institute of Modern Art (IVAM), the city holds a top spot in the 

Spanish contemporary art scene. Its galleries include permanent collections of Julio González and 

Ignacio Pinazo and house other temporary painting, photography and modern art exhibitions.

The Fine Arts Museum is also one of the most important in the country thanks to its collection of 

artists from the Valencia school such as Hernando Yáñez de la Almedina, Juan de Juanes, the Ribalta, 

Ribera, Espinosa, Vicente López, Sorolla and Pinazo; as well as other greats such as Pinturicchio, 

Andrea del Sarto, Van Dyck, Murillo, Velázquez, El Bosco, El Greco and Goya.



C2Prova de nivell

Àrea 3. Comprensió, expressió i interacció orals

5é
BLOC

Further, the Patriarca Museum stands out for its collection of 16th and 17th-century painting 

and works by Juan de Juanes, El Greco and early Flemish painters; the González Martí National 

Ceramics and Sumptuary Arts Museum has a collection of Manises, Paterna and Alcora pottery 

pieces.

The party nature of the Valencians is covered by two of its museums: the Fallas Museum and the 

Museum of the Fallas Artists. Both are dedicated to the most famous and international celebration 

in the city: the San José Fallas bonfire festival, declared International Tourist Interest. Make sure 

not to overlook the Museum of the City or the Municipal History Museum, as well as the homes of 

famous residents such as Vicente Blasco Ibáñez or José Benlliure.

L’un des symboles de Valence est la Cité des Arts et des Sciences, un complexe futuriste composé 

de six grands éléments: l’Hemisfèric (cinéma IMAX et projection numériques), l’Umbracle (jardins 

belvédère), le musée des sciences Príncipe Felipe, l’Oceanográfico, le palais des arts Reina Sofía et 

l’Agora (espace polyvalent).

D’autre part, Valence, avec l’Institut Valencien d’Art Moderne (IVAM) se trouve dans le 

classement de tête du panorama de l’art contemporain espagnol. Ses galeries comprennent 

les collections permanentes de Julio González et Ignacio Pinazo et accueillent des expositions 

temporaires de peinture, photographie et art moderne.

Son Musée des Beaux-Arts est lui aussi l’un des plus importants du pays grâce à ses collections 

d’auteurs de l’école valencienne tels que Hernando Yáñez de la Almedina, Juan de Juanes, los Ribalta, 

Ribera, Espinosa, Vicente López, Sorolla y Pinazo; et d’autres de la taille de Pinturicchio, Andrea del 

Sarto, Van Dyck, Murillo, Velázquez, El Bosco, El Greco y Goya.

Soulignons le Musée du Patriarche, qui abrite une collection picturale des xvie et xviie siècles ainsi 

que des œuvres de Juan de Juanes, le Greco et des peintres primitifs flamands; et le Musée National 

de Céramique et des Arts Somptuaires González Martí et sa collection de pièces en céramique de 

Manises, Paterna et Alcora.

Le caractère festif des valenciens est exposé dans deux de ses musées : Le Musée des Fallas et 

le Musée de l’Artiste des Fallas. Tous deux sont consacrés à la fête la plus célèbre et internationale 

de la ville: les fameuses Fallas de la Saint-Joseph, déclarées fête d’intérêt touristique international. 

N’oublions pas non plus le Musée de la Ville ou le Musée Historique Municipal, ainsi que les maisons 

de personnages illustres tels que Vicente Blasco Ibáñez ou José Benlliure.
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8 Heu de fer un monòleg sobre el tema que us proposem. Llegiu la introducció del tema, trieu-ne les 

idees que considereu i, si voleu, afegiu-ne de pròpies.

La importància de la lectura

Ser lector significa convertir la lectura en un hàbit voluntari, lliure, desitjat, plaent. Un lector és aquell 

que llig habitualment per a alimentar l’esperit. Per això, l’àmbit familiar és clau en el foment de l’hàbit 

lector. Si som conscients que llegir és positiu i estimulant i donem exemple, tindrem molt de camí 

guanyat. A més, no sempre hem de llegir per a aprendre; també, i sobretot, cal llegir per a passar-ho 

bé, pel pur plaer de llegir, per a divertir-nos i distraure’ns.
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9 Heu de fer un diàleg amb un altre aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. Al final 

podeu arribar a un acord.

Llegiu la introducció del tema i les idees que heu de defensar tot respectant el paper que us atorga 

la proposta.

Mostreu-vos-hi participatius. Les intervencions han de ser equilibrades, eviteu donar respostes 

massa curtes i mostreu-vos participatius com ho faríeu en una conversa habitual.

Si ho creieu convenient, podeu acabar amb un acostament d’opinions justificat.

Situació comunicativa

Persona A

Les xarxes socials formen part de la rutina diària de moltes persones, que des del moment que ens 

alcem i fins ben entrada la nit, vivim permanentment connectats a Internet. Estem en un món on la 

globalització és un fet, de manera que compartir el teu dia a dia mitjançant imatges i vídeos, entre 

d’altres, està més que normalitzat.

Penseu que l’ús de xarxes socials té molts avantatges:

• Gràcies a les xarxes socials, és possible posar-se en contacte amb gent a la qual en la vida quo-

tidiana no es podria accedir. Permeten establir relació amb persones de diferents sectors i pa-

ïsos.

• Permeten retrobar-se amb persones que coneixíem.

• Per a trobar treball, algunes xarxes tenen aquesta opció.

• Es pot contactar amb gent amb la qual es poden compartir idees i informació.

• Eviten que es perden amistats, per algun canvi de treball o de trasllat a altres ciutats.

Persona B

Les xarxes socials formen part de la rutina diària de moltes persones, que des del moment que ens 

alcem i fins ben entrada la nit, vivim permanentment connectats a Internet. Estem en un món on la 

globalització és un fet, de manera que compartir el teu dia a dia mitjançant imatges i vídeos, entre 

d’altres, està més que normalitzat.

Penseu que l’ús de xarxes socials té molts inconvenients:

• La majoria de usuaris tenen configurat el seu perfil de manera que tot el món pot veure’l. 

D’aquesta manera, la privadesa pot veure’s en perill. És especialment rellevant en el cas dels 

menors.

• Les imatges que es pengen poden ser manipulades.

• La informació pot ser filtrada i poden passar multitud de coses.

• Es poden convertir en una addicció.

• La persona a la qual et dirigeixes pot ser que no siga la que et diu.
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1. 1-c, 2-b, 3-a, 4-c, 5-c.

Àrea 2
Estructures lingüístiques

4. 1-a, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a, 6-c, 7-b, 8-c, 9-a, 10-a, 11-b, 12-b, 13-a, 14-b.

5.  1. naturalitat, 2. professional, 3. papers, 4. estrés, 5. molèstia, 6. negoci. 7. rellotges, 8. 

porus, 9. experiència, 10. pinzellades, 11. estil, 12. impressió, 13. original, 14. il·lusió, 15. 

gent.

6.  1. Véns de córrer? portes la camiseta molt suada. Vinc de córrer, per això la camiseta 

fa olor de suor. 2. No podré anar a dinar. Encara he de fer molta faena. No aniré a dinar 

perquè encara em queda molta faena per fer. 3. El meu gos és molt obedient, fa cas a la 

primera. El meu gos és molt obedient, n’hi ha prou amb manar-li-ho una vegada. 4. He 

comprat maduixes. Ens les menjarem després de dinar. Després de dinar hi ha maduixes 

per a postres. 5. He anat a la ferreteria, però no he trobat la peça que et falta. Trobar la 

peça que et falta a la ferreteria ha sigut impossible. 6. El cap de setmana hem anat a un 

poble de muntanya on feia molt de fred. Al poble on hem anat no hem passat de 2 graus 

sota zero.
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1 Llegiu el text següent i contesteu les preguntes.

Educar els fills en més d’una llengua

Voler educar els fills en més d’una llengua és una decisió important i que de ben segur planteja dubtes 

i interrogants que convé afrontar des del primer moment: quines llengües? com es relacionaran els 

infants amb l’entorn i amb la resta de la família? quins obstacles trobarem els adults? i els infants?... 

Aquestes i altres reflexions convé tindre-les ben presents des de l’inici i al llarg de tot el procés.

La transmissió de les llengües familiars forma part dels vincles que es construeixen en el dia a dia 

i, el projecte que es plantegen les famílies que volen educar els fills en més d’una llengua els perme-

trà fer de la riquesa lingüística i cultural de la seua llar un aspecte positiu i beneficiós per a tots els 

membres de la família. Cada família té les seues motivacions i tindre-les ben present des del primer 

dia serà útil al llarg del procés.

Trobar la resposta a quatre preguntes freqüents us pot ajudar alhora d’iniciar l’aventura de fer 

créixer els fills en més d’una llengua.

1. Quines llengües i quan començar?

Majoritàriament, les llengües que els infants aprenen en un entorn familiar multilingüe són les dels 

pares, però en poden ser més. Hi ha també el cas de les llars amb una llengua familiar però que viuen 

en un context amb una llengua diferent a la familiar, és a dir, quan la llengua de l’entorn social i cultu-

ral és diferent a les de la pròpia família.

Bilingües, trilingües, ...plurilingües? Un dels aspectes importants i en el qual coincidixen tots els 

experts és el fet que cal assegurar que els infants tinguen contacte freqüent amb les diferents llen-

gües d’una manera permanent i el temps necessari perquè les puguen anar adquirint. Els xiquets 

aprendran dues, tres o més llengües si hi estan en contacte i sobretot, si els són necessàries per co-

municar-se amb els altres. Aquest aspecte és, en definitiva, el més important: que les necessiten i les 

puguen fer servir.

Conviure amb les llengües familiars des del primer dia és una bona decisió i una magnífica intro-

ducció a l’aprenentatge de les llengües de la llar; des de ben menuts tots els infants tenen les capaci-

tats necessàries per aprendre més d’una llengua alhora i aquest aprenentatge és una experiència po-

sitiva per a tots: per als infants i per als pares. L’adquisició de la llengua és un procés de socialització 

que implica la transmissió de la cultura, de visions i discursos sobre el món i de les relacions socials; i 

és el mitjà a través del qual es construeixen i alimenten els lligams afectius familiars. Sense cap mena 

de dubte els pares poden parlar en la seua llengua als fills des del seu naixement.

En el cas que la segona o tercera llengua de l’infant siga la de l’entorn, caldrà vetllar per una bona 

socialització; però no cal patir, quan vaja a l’escola bressol, quan jugue amb altres infants al parc, quan 

participe en les activitats de lleure infantil... descobrirà una nova llengua que també pot aprendre i 

que li és útil per fer noves activitats!



Prova de nivell
6é
BLOC

C2

Àrea 1. Comprensió, expressió i interacció escrites

2. Com comunicar-se a casa?

Tindre ben present el context lingüístic familiar i social és important alhora de concretar quin mèto-

de o estratègia es vol adoptar.

Algunes famílies han adoptat el mètode una persona, una llengua de manera que cada progenitor 

parla amb els fills en la seua llengua familiar. Els xiquets identifiquen cada un dels progenitors i s’hi 

relacionen en una llengua diferent. Aquesta és una de les metodologies més difosa i implica una bona 

dosi de perseverança, especialment quan una de les dues llengües familiars és la de l’entorn i per tant, 

la llengua dominant.

El que és important és que la decisió que es prenga siga assumida conscientment pels pares i 

que s’adapte a les possibilitats reals de relació familiar i amb l’entorn. El suport familiar (avis, tiets, 

cosines...) és essencial i també ho és el suport de l’entorn: els mestres, els veïns, els amics, etc. Tant 

important és que hi haja acord entre els progenitors com que les persones del vostre entorn més 

immediat coneguen què heu decidit i que us hi acompanyen.

3. I les llengües més enllà de la llar? 

Vetllar per facilitar als infants el contacte amb les diferents llengües ha de ser una de les vostres 

prioritats: haureu, doncs, de fer un esforç especial i dedicar-hi el temps que calga. A casa podeu apro-

fitar jocs, contes, cançons, i la gran infinitat de recursos que Internet us ofereix. La segona font de 

contacte serà la família i la xarxa de relacions socials: feu que els infants tinguen la necessitat de co-

municar-se en les diferents llengües i que l’esforç els siga reconegut sempre! I és clar, també podreu 

aprofitar les vacances escolars (d’hivern i d’estiu), els viatges, les activitats de temps lliure, etc. En 

definitiva, intenteu que mantinguen un contacte sovintejat amb les famílies i que utilitzen la llengua 

per a relacionar-s’hi. Ajudeu-los a fer eixir la llengua de l’entorn familiar i proposeu-los activitats 

lúdiques amb gent de la vostra mateixa comunitat lingüística. Aquestes i altres estratègies que adop-

teu són importants: els donaran seguretat lingüística i facilitaran que els vostres fills facen servir les 

llengües per viure més enllà de la família.

Estar ben informats sobre l’aprenentatge de llengües dels infants plurilingües us donarà segure-

tat i us permetrà contrastar la vostra experiència. Actualment es pot trobar molta informació sobre 

l’aprenentatge de llengües en un entorn multilingüe: estudis, recomanacions i especialment experi-

ències de famílies diverses arreu del món.

4. Cal ser constants?

Educar els fills demana sempre constància i capacitat d’adaptació, també en el cas dels infants pluri-

lingües des del bressol. Així com us recomanem que no abandoneu el sistema de comunicació fami-

liar que hagueu decidit i que sigueu constants en la vostra decisió, les diferents maneres d’abordar 

l’aprenentatge de les llengües pot anar variant per adaptar-se a les necessitats de cada xiquet o a les 

diferents situacions i canvis dins la família i l’entorn.

Preveure amb antelació amb quines situacions us podeu trobar us ajudarà a ser constants i a 

sentir-vos segurs. No us preocupeu si us sembla que els vostres fills comencen a parlar una mica 

més tard que altres infants, si barregen les llengües, si veieu que entenen el que dieu però no us 

parlen amb la vostra llengua, o si en algun moment rebutgen les llengües de casa, etc. Aquests ca-

sos es donen i formen part del mateix procés: no tots els infants responen de la mateixa manera, ni 

el context és el mateix, i fins i tot en el cas dels germans hi ha diferents respostes al mateix model 

familiar. Si vosaltres us sentiu còmodes i segurs transmetreu la seguretat que necessiten els vos-

tres fills.
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Finalment, heu de ser conscients de l’esforç que haureu de fer (pares, fills i entorn) i per tant, la 

perseverança, la constància és essencial. Sigueu constants en l’estratègia adoptada i alhora prou fle-

xibles com per adaptar-vos a un entorn en canvi permanent.

Font: https://patufetsalmon.wordpress.com/2013/09/19/ 

educar-els-fills-en-mes-duna-llengua-les-primeres-decisions-per-merce-sole/ (adaptació)

1. Quines llengües aprenen els xiquets en un entorn familiar multilingüe?

a) Principalment les llengües dels pares.

b) Principalment les llengües dels pares, però en poden ser més.

c) Principalment les llengües de l’entorn.

2. Els xiquets aprendran dues, tres o més llengües si...

a) hi estan en contacte.

b) si els són necessàries per comunicar-se amb els altres.

c) Les dues respostes són correctes.

3. L’adquisició de la llengua implica...

a) la transmissió de la cultura, de visions i discursos sobre el món i de les relacions socials.

b) una bona socialització de l’infant.

c) Cap resposta és correcta.

4. En què consisteix el mètode una persona, una llengua?

a) Cada pare parla als fills en la seua llengua familiar.

b) Els infants parlen a cada pare en la llengua que han decidit usar.

c) Les dues respostes són correctes.

5. Els infants multilingües...

a) comencen a parlar una mica més prompte que altres infants.

b) comencen a parlar una mica més tard que altres infants.

c) comencen a parlar dues llengües alhora.
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2 Trieu una de les dues opcions que trobareu a continuació i escriviu un text, amb una extensió entre 

210 i 230 paraules. Per a fer-ho, exposeu la vostra opinió amb arguments sòlids i exemples relle-

vants.

Nota: l’excés o el defecte en el nombre de paraules es podrà penalitzar.

Opció A

Els joves estan motivats a participar en política?

Els joves no són diferents de la resta de la ciutadania i la seua voluntat de participar coincideix amb 

els raonaments clàssics de qualsevol grup. Ens trobem joves que sí que volen participar perquè així 

s’impliquen d’una manera directa en els assumptes que els interessen, per compromís d’un grup de-

terminat o si troben una utilitat en la seua vida quotidiana i diària.

I entre les raons per no implicar-se trobem factors com la desconfiança envers l’Administració, 

el desig de resultats a curt termini, on molt sovint això és molt complicat perquè els processos par-

ticipatius són generalment llargs, i no veuen el final o la conseqüència; el desconeixement, la manca 

d’informació de com participar i per què, i la manca de formació i experiència.

Opció B

Un relat de ficció

T’imagines que tingueres la possibilitat de viatjar en el temps? A quin any viatjaries? Com seria el 

món i la societat en aquell moment? Encara hi hauria cotxes, mòbils, ordinadors...? Encara hi hauria 

democràcia? Encara hi hauria famílies? Encara hi hauria embarassos o els xiquets i xiquetes es disse-

nyarien per ordinador?
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3 Heu vist aquest cartell, i decidiu escriure un article en un diari local, amb una extensió entre 200 i 

220 paraules, on exposeu la vostra opinió sobre el tema.
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4 Llegiu el text següent i empleneu-lo amb la resposta adequada perquè tinga sentit complet. Useu 

la graella que us facilitem. Fixeu-vos en l’exemple que hi ha a la graella.

Les Trobades d’Escola Valenciana ____homenatgen____ Joan Fuster

El 15 d’abril comença el programa d’actes que organitza cada any la Federació d’____1____ per la Llen-

gua- Escola Valenciana. Enguany la presentació de les Trobades 2018 s’ha fet a Rafelguaraf, el poble 

____2____ de la XXXIII Trobada de la Ribera, que el diumenge 15 d’abril ____3____ el calendari de les 

festes pel valencià que tenen lloc d’abril a juny per tot el territori valencià amb el lema «Nosaltres, pel 

valencià», en homenatge al pensador i escriptor Joan Fuster.

El president de les Trobades, Vicent Moreno, ha destacat en l’acte de presentació que aquests 

actes fan visible la tasca de la comunitat educativa i l’èxit dels programes d’ensenyament en valen-

cià. Segons Moreno: «per a ser un país com cal s’ha d’incloure la competència lingüística en la llei de 

funció pública valenciana». A l’acte de presentació també ____4____ assistit el president de la Coordi-

nadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera, Joan Cortés; l’alcaldessa de l’Ajuntament 

de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, i el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, així 

com un bon nombre de personalitats polítiques dels pobles de la Ribera.

Model de plurilingüisme

Les Trobades superaren en l’anterior edició els 210.000 ____5____, enguany es ____6____ arribar a més 

gent. Vicent Moreno ha remarcat: «estudiar en valencià ens acosta al ____7____: al domini de les dues 

llengües oficials, el valencià i el castellà, garanteix un coneixement pràctic de l’anglés i dota l’alumnat 

de les capacitats necessàries per a viure i conviure en una societat ____8____ i multicultural». 

Segons el president de la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera, Joan 

Cortés: «el model d’ensenyament que proposa Escola Valenciana dóna suport ____9____ a la renovació 

pedagògica, a ____10____ científica. Està arrelat al medi i és constructivista». 

La memòria de Joan Fuster està present en les Trobades d’Escoles en Valencià 2018. Enguany 

s’ha triat el lema «Nosaltres, pel valencià» i segons Escola Valenciana: «celebra la dignitat del poble 

valencià i li fa ____11____ a una de les obres ____12____ del País Valencià: Nosaltres, els valencians». 

Escola Valenciana subratlla la necessitat de ____13____ de comunicació públics en valencià i la corres-

pondència de les televisions IB3 i TV3. 

19 festes en 19 poblacions

Per a Escola Valenciana, la millor manera de ____14____ la gent a estimar el valencià és a través d’una 

festa. El portaveu de l’entitat cívica ha convidat la ciutadania a gaudir de les 19 festes pel valencià 

que comencen diumenge 15 d’abril a Rafelguaraf i que seguiran per Alcalalí, Alfara del Patriarca, la 

Vall d’Uixó, Monòver, Elx, Sant Vicent del Raspeig, Alacant, València, Llanera de Ranes, Begís, Ador 

i Palma de Gandia, Vilanova d’Alcolea, Montitxelvo, Torrent, Polop, Gilet, Bétera i, finalment, Biar, el 

poble que el mes de juny tancarà les festes pel valencià.

Font: https://www.apuntmedia.es/va/Not%C3%ADcies/Cultura/ 

+Les+Trobades+dEscola+Valenciana+homenatgen+Joan+Fuster (adaptació)
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Respostes

a) omenatgen b) homenatgen c) homenetgen

1. a) Asociacions b) Associacions c) Assosiacions

2. a) amfitrió b) anfitrió c) hamfitrió

3. a) enseta b) enceta c) ensseta

4. a) n’han b) hi han c) han

5. a) asistents b) asistens c) assistents

6. a) pretèn b) pretén c) prèten

7. a) plurilingüisme b) plurilinguisme c) plurilingüísme

8. a) multilingue b) multilingüe c) multilinge

9. a) herm b) fern c) ferm

10. a) l’investigació b) la investigació c) una investigació

11. a) l’ullet b) el ullet c) l’uiet

12. a) cabals b) cadbals c) cabdals

13. a) medis b) mitjans c) mitjants

14. a) convidar b) combidar c) conbidar
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5 Empleneu els espais buits amb la paraula o paraules adequades al context, segons la definició que 

es dóna per a cada cas.

Quan ens preguntem sobre participació i joves primer de tot hem de definir que volem dir quan par-

lem de participació, ja que és una paraula molt utilitzada, i precisament per això hem de deixar molt 

clar el seu ____1____. Segurament hi ha massa gent que abusa d’aquesta paraula emprant un significat 

molt ____2____ per a una realitat concreta.

Participar no és només anar a votar cada quatre anys en unes eleccions. O, és que potser, el fet 

que els ____3____ vagen a la festa major del seu poble, no és participar en les activitats del municipi? 

Estaríem molt equivocats si només relacionem participació amb ____4____.

La participació ha de servir per a ____5____ la nostra qualitat democràtica per a legitimitzar el tre-

ball de les nostres ____6____ i de la política.

La proximitat, la ____7____ i la participació componen la manera més adequada d’interaccionar 

amb la societat que tenim hui dia. Una societat molt més preparada, amb una gent jove que és més 

____8____ i que demanda cada vegada més ____9____.

Això ha fet que els governs estiguen cada vegada més preocupats per rendir comptes (accounta-
bility) i ser receptors de demandes per part de la ____10____ (responsiveness).

I a aquesta joventut els hem d’inculcar una cultura participativa, una cultura ciutadana amb drets 

i deures. Amb un ____11____ més ferm amb tot allò que l’envolta, amb uns canals de ____12____ més 

adequats a la seua realitat quotidiana. Perquè aquesta serà la millor manera per a evitar aquesta 

desafecció de què tant es parla hui dia.

Segurament els joves, atés el seu ____13____, són molt més crítics que els adults, veuen les coses 

d’una altra manera, a vegades, fins i tot sembla que passen d’allò que els envolta, però fan preguntes 

de les coses que no entenen i de les coses que no els expliquen, i volen respostes. I s’impliquen, molt 

més del que no pensem, en la vida del seu barri, poble o ciutat.

Perquè si volem que els joves participen és perquè volem reconéixer als joves la seua condició 

de ciutadans de ple dret. Perquè no pretenem convertir-los en ____14____, sinó assumir les 

característiques de la seua pròpia condició juvenil.

I és ací on l’Administració ha de fer un esforç important per a implicar a la joventut en les polítiques 

que realitzen els seus ajuntaments i que afecten tant la seua realitat. Amb uns ajuntaments més 

pròxims que trenquen les barreres que tenen preconcebudes, amb serveis que realment necessiten 

i amb ofertes que els siguen atractives.

Perquè no és veritat que les administracions invertisquen menys diners en els joves que, per 

exemple, en les persones grans. Ni que la joventut actual és menys participativa que la d’abans, o que 

col·labore menys en les associacions o ONG o que la política no els interesse.

Les imatges que ixen als diaris en relació amb la joventut quasi sempre són en sentit negatiu. Hi 

ha una criminalització de la joventut i uns estereotips que no són certs però que estan instal·lats en 

la nostra societat fortament i entre tots hem d’eliminar i ____15____ amb arguments.

Font: http://www.fcampalans.cat/uploads/publicacions/pdf/ 

08_amor_brinquis_informes%20frc3.pdf?phpMyAdmin=it42avlXAnYjTCZUeVrZLa7kSf8 (adaptació)
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1. Allò que vol dir o significa una paraula, un signe.

2. Que caracteritza o distingeix alguna cosa de totes les altres.

3. Persona que habita en un mateix municipi, barri, carrer o casa que una altra.

4. Procediment de designació de representants polítics o sindicals per mitjà de votació.

5. Fer ser millor, fer passar a un estat millor.

6. Organisme creat per a governar o per a exercir una funció fonamental en un àmbit supraestatal, 

estatal, autonòmic o local.

7. Qualitat de transparent.

8. Acció o efecte de criticar.

9. Acció o efecte d’informar.

10. Conjunt de ciutadans d’un poble o d’una nació.

11. Obligació contreta per una promesa o per la paraula donada.

12. Acció o efecte de comunicar, especialment dos o més persones o coses entre elles.

13. Doctrina que explica els fenòmens biològics per l’acció de les forces pròpies dels éssers vius i no 

únicament per les de la matèria. Posició filosòfica que es caracteritza per postular l’existència 

d’una força o un impuls vital sense el qual la vida no podria explicar-se.

14. Persona adulta.

15. Dir que no és veritat (alguna cosa) que algú ha dit.
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6 A continuació hi ha sis parelles d’oracions. Partiu de la primera per a emplenar els espais buits de 

la segona, de manera que les dues tinguen el mateix significat. El que escrigueu en l’espai buit de la 

segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha en la primera. Escriviu la vostra resposta en 

el full de respostes. Fixeu-vos en l’exemple que hi ha al començament.

Diuen que aquesta assignatura és molt difícil.
• Hom diu que aquesta assignatura és molt difícil.

1. Encara està treballant. Arribarà tard

• Encara està treballant, potser ................................................ més tard.

2. Ha d’estudiar més o suspendrà.

• Si no estudia més pot ser que .................................................

3. Has d’acabar el treball. El termini per a lliurar-lo acaba despús-demà.

• Cal que acabes el treball, ................................................ possible hui.

4. Pensaves que vindria el metge, però va vindre l’infermer.

• No va vindre el metge, ................................................ l’infermer.

5. Abans era autònoma. Ara treballa en una empresa.

• Abans era autònoma, però ara treballa per a .................................................

6. Ha vingut de viatge i ha portat un regal per a cada un.

• Ha vingut de viatge i ha portat ................................................ regals.
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L’avaluació d’aquesta part de l’àrea de comprensió, d’expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb 

la presentació dels aspirants, amb la intenció d’introduir-los en la situació comunicativa que tot seguit 

s’avaluarà.

Per tant, aquesta primera presa de contacte ha d’aconseguir un ambient de tranquil·litat que atorgue 

seguretat a la persona que s’examinarà.

Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials quotidianes, el temps lliure..., 

sense entrar en aspectes privats, seran els temes sobre els quals tractarà la conversa.

7 L’exercici que es presenta a continuació avalua la capacitat de mediació que té l’aspirant. El text 

escrit de referència es presenta en castellà, anglés i francés. La finalitat és traslladar la informació 

que es presenta en una llengua, a la llengua de referència de la prova.

El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro en todo el mundo. En España es una jornada 

para el fomento de la lectura y para disfrutar de la literatura de una manera distinta. También es el 

día en que se recuerda especialmente al universal Miguel de Cervantes con la entrega del premio 

que lleva su nombre, el más importante de las letras españolas.

Para escritores, editoriales y público lector el 23 de abril es una cita señalada en el calendario. La ce-

lebración del Día Internacional del Libro se convierte en la oportunidad de conocer al autor favori-

to, regalar literatura o comprar la novela deseada con un interesante descuento. Además, bibliotecas, 

museos y otras instituciones culturales suelen organizar actividades especiales con motivo de la fecha 

(mesas redondas, firma de libros, conferencias, visitas guiadas, talleres infantiles, cuentacuentos, con-

ciertos, lecturas públicas, etc...). Una invitación a vivir el mundo de las letras de una forma diferente.

La fiesta de Sant Jordi

En Cataluña la jornada coincide con la popular fiesta de Sant Jordi. La tradición manda que ese día se 

regale un libro a los hombres y una rosa a las mujeres. Así, ciudades como Barcelona se transforman 

en una enorme librería-floristería al aire libre, repleta de puestos con autores firmando ejemplares.

Cervantes y «El Quijote»

El 23 de abril la localidad natal del escritor Miguel de Cervantes, Alcalá de Henares, se viste de gala: 

en el Paraninfo de su Universidad, los Reyes de España entregan el Premio Cervantes, el máximo 

reconocimiento literario que se concede en el ámbito de la lengua castellana.

La obra maestra de Cervantes, «Don Quijote de la Mancha», también es protagonista en el Día 

Internacional del Libro. Todos los años, en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid 

se realiza la lectura continuada de la novela: son 48 horas de lectura ininterrumpida en la que par-

ticipan figuras del mundo de la cultura y la política junto a ciudadanos anónimos. La historia de Don 

Quijote se lee igualmente en muchos centros del Instituto Cervantes situados en el extranjero con 

motivo de esta efeméride.

La Noche de los Libros

En Madrid se celebra la Noche de los Libros. Más de un centenar de librerías abren hasta la medi-

anoche con un programa cultural especial que incluye desde música en directo y encuentros con 

escritores, hasta actividades infantiles. Además, quienes compren un libro ese día obtienen un 10% 

de descuento en el precio.

El Día del Libro es un aperitivo fantástico para los amantes de la lectura que, más adelante, po-

drán disfrutar de las numerosas ferias del libro que tienen lugar por toda España.
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On 23 April, World Book Day is celebrated all over the world. In Spain this is a day to encourage 

reading and the enjoyment of literature in a different way. It is also a day on which the great 

universal writer Miguel de Cervantes is particularly remembered with the presentation of the 

prize which bears his name, the most important distinction in Spanish letters.

For writers, publishers and the reading public, 23 April is a red letter day on the calendar. The 

celebration of World Book Day is the perfect opportunity to meet your favourite author, give the 

gift of literature or buy that novel that you’ve always wanted at an attractive discount. What’s more, 

librarians, museums and other cultural institutions usually organise special activities to mark the 

occasion (round tables, book signings, lectures, guided visits, children’s workshops, storytellers, 

concerts, public readings, etc...). An invitation to experience the world of letters in a different way.

The festivity of Sant Jordi

In Catalonia the day coincides with the popular festivity of Sant Jordi. According to tradition, on this 

day it is customary to give the gift of a book to men and a rose to women. Thus cities like Barcelona 

become transformed into an enormous open-air bookshop-florist’s, full of stalls with authors signing 

copies of their work.

Cervantes and ‘Don Quixote’

On 23 April, the birthplace of the writer Miguel de Cervantes, Alcalá de Henares, puts on all its 

finery: in the auditorium of the University, the King and Queen of Spain present the Cervantes Prize, 

the most important literary distinction which is awarded in the world of the Spanish language.

Cervantes’ masterpiece, ‘Don Quixote of La Mancha’, is also a protagonist of World Book Day. 

Every year, in the Column Room at the Círculo de Bellas Artes academy in Madrid, there is a non-

stop reading of the novel: this involves 48 hours of uninterrupted reading by figures from the world of 

culture and politics, as well as anonymous citizens. The tale of Don Quixote is also read in numerous 

centres of the Cervantes Institute located abroad, in order to mark this date.

Book Night

Book Night is held in Madrid. Over 100 bookshops stay open until midnight with a special cultural 

programme which includes everything from live music and encounters with writers through to 

activities for the children. What’s more, anyone who buys a book on that day will be given a 10% 

discount off the price.

Book Day is a fantastic way for book lovers to whet their appetite for the numerous book fairs 

which take place all over Spain a little later in the year.
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Le 23 avril, on fête la Journée mondiale du livre dans le monde entier. En Espagne, c’est une journée 

pour inciter à la lecture et pour profiter de la littérature d’une manière différente. On y rend 

également un hommage particulier à Miguel de Cervantès lors de la remise du prix qui porte son 

nom. Ce prix est le plus important de la littérature espagnole.

Pour les écrivains, les maisons d’édition et le public lecteur, le 23 avril est un jour particulier dans le 

calendrier. La célébration de la Journée mondiale du livre est l’occasion pour beaucoup de rencontrer 

leur auteur fétiche, d’offrir des livres ou d’acheter un roman longtemps convoité à prix réduit. Par 

ailleurs, les bibliothèques, musées et autres organismes culturels organisent généralement des 

activités spéciales à cette date (tables rondes, dédicaces de livres, conférences, visites guidées, 

ateliers pour enfants, contes, concerts, lectures publiques, etc.). Une invitation à vivre le monde des 

lettres différemment.

La fête de Sant Jordi

En Catalogne, cette journée est celle de la très populaire fête de Sant Jordi (Saint-Georges). La 

tradition veut que ce jour-là, on offre un livre aux hommes et une rose aux femmes. Ainsi, des villes 

comme Barcelone deviennent une gigantesque librairie/magasin de fleurs à ciel ouvert, fourmillant 

de stands où des écrivains dédicacent des livres.

Cervantès et « Don Quichotte » 

Le 23 avril, Alcalá de Henares, ville natale de Miguel de Cervantès, revêt ses habits de fête : dans 

l’amphithéâtre de son Université, le roi et la reine d’Espagne décernent le Prix Cervantès, la plus 

haute récompense littéraire attribuée dans le domaine de la langue espagnole.

« Don Quichotte », le chef d’œuvre de Cervantès, tient également la vedette pendant la Journée 

mondiale du livre. Chaque année, la salle des colonnes du Cercle des beaux-arts de Madrid est le 

siège de la lecture ininterrompue du roman : 48 heures de lecture non-stop, auxquelles participent 

de grands noms du monde de la culture et de la politique, ainsi que des citoyens anonymes. À l’occa-

sion de cet événement, l’histoire de Don Quichotte est également lue dans de nombreux centres de 

l’Institut Cervantes à l’étranger.

La Nuit des livres

La Nuit des livres se tient à Madrid. Plus d’une centaine de librairies restent ouvertes jusqu’à minuit 

et proposent un programme culturel spécial allant des concerts aux rencontres avec des écrivains en 

passant par des activités pour enfants. De plus, elles offrent 10 % de remise sur tout livre acheté ce 

jour-là.

La Journée du livre constitue une mise en bouche fantastique pour les amateurs de lecture, en 

attendant les nombreux salons du livre qui se déroulent par la suite dans toute l’Espagne.
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8 Heu de fer un monòleg sobre el tema que us proposem. Llegiu la introducció del tema, trieu-ne les 

idees que considereu i, si voleu, afegiu-ne de pròpies.

Enquestes

Per a què serveixen les enquestes? Realment són un reflex del futur pròxim? Com és possible que 

hi haja tantes diferències entre una enquesta i una altra sobre el mateix tema? Es pot parlar d’una 

forma de manipulació?
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9 Heu de fer un diàleg amb un altre aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. Al final 

podeu arribar a un acord.

Llegiu la introducció del tema i les idees que heu de defensar tot respectant el paper que us atorga 

la proposta.

Mostreu-vos-hi participatius. Les intervencions han de ser equilibrades, eviteu donar respostes 

massa curtes i mostreu-vos participatius com ho faríeu en una conversa habitual.

Si ho creieu convenient, podeu acabar amb un acostament d’opinions justificat.

Situació comunicativa

Persona A

La llibertat d’expressió és el dret de tot individu a expressar idees i opinions lliurement, i per tant 

sense censura. És un dret fonamental recollit a l’article 19é de la Declaració Universal dels Drets 

Humans, i la majoria dels sistemes democràtics també l’assenyalen.

A pesar d’això, penses que ha d’haver límits i que cal distingir entre llibertat d’expressió i provo-

cació premeditada. Situació comunicativa

Persona B

La llibertat d’expressió és el dret de tot individu a expressar idees i opinions lliurement, i per tant 

sense censura. És un dret fonamental recollit a l’article 19é de la Declaració Universal dels Drets 

Humans, i la majoria dels sistemes democràtics també l’assenyalen.

Les democràcies pluralistes i laiques autoritzen la crítica, el qüestionament i fins i tot la mofa 

de les conviccions religioses i hi ha qui afirma, sense ambigüitats, que en això consisteix la llibertat 

d’expressió, encara que aquesta siga atacada, quan va referida a determinats actes polítics o socials.
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Àrea 1
Comprensió, expressió i interacció escrites

1. 1-b, 2-c, 3-a, 4-a, 5-b.

Àrea 2
Estructures lingüístiques

4. 1-b, 2a, 3-b, 4-c, 5-c, 6-b, 7-a, 8-b, 9-c, 10-b, 11-a, 12-c, 13-b, 14-a.

5.  1. significat, 2. específic, 3. veïns, 4. eleccions, 5. millorar, 6. institucions, 7. transparència, 

8. crítica, 9. informació, 10. ciutadania, 11. compromís, 12. comunicació, 13. vitalisme, 

14. adults, 15. desmentir.

6.  1. Encara està treballant. Arribarà tard. Encara està treballant, potser ve més tard. 2. 

Ha d’estudiar més o suspendrà. Si no estudia més pot ser que suspenga. 3. Has d’acabar 

el treball. El termini per a lliurar-lo acaba despús-demà. Cal que acabes el treball, si és 

possible hui. 4. Pensaves que vindria el metge, però va vindre l’infermer. No va vindre el 

metge, sinó l’infermer. 5. Abans era autònoma. Ara treballa en una empresa. Abans era 

autònoma, però ara treballa per a altri. 6. Ha vingut de viatge i ha portat un regal per a 

cada un. Ha vingut de viatge i ha portat sengles regals.


