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Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià

Instruccions
El quadern d’examen i la plantilla de respostes, amb les seues dades identificadores, així com el
DNI o un altre document d’identificació, han d’estar visibles durant tota la prova.
En este quadern d’examen es presenten:
• Els enunciats de totes les qüestions relatives a les àrees de comprensió i d’estructures
lingüístiques, i els textos corresponents a l’àrea de comprensió lectora.
• L’enunciat de la pregunta d’expressió escrita i l’espai per a l’esborrany d’esta àrea. L’escrit
definitiu serà el de la plantilla de correcció.

TRASLLAT DE RESPOSTES A LA PLANTILLA
RECORDE: totes les respostes s’han de traslladar a la plantilla.
En la plantilla de respostes escriga amb bolígraf blau o negre, i no use corrector líquid o d’un altre tipus.
La seua plantilla de respostes està personalitzada. Com que només n’hi ha una, és molt important que no
cometa errors quan trasllade les respostes a la plantilla.
Assegure’s que el número de pregunta correspon a la del quadern d’examen.
Indique la resposta correcta marcant una X dins de la casella corresponent.
• Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada.

• Si hi ha més d’una opció marcada, la resposta es considerarà errònia.

• Si s’equivoca i vol anul·lar una resposta ja marcada, ratlle completament la casella equivocada i
marque amb una x la nova resposta.

• Si s’equivoca i vol recuperar una resposta que ja havia anul·lat, faça un cercle al voltant de la
casella.

Àrea de comprensió
Comprensió oral
Ara escoltarà un diàleg que té lloc en una botiga de roba. Relacionats amb este diàleg,
trobarà cinc enunciats i ha de decidir si són verdaders (V) o falsos (F). Pose una creu en la
casella corresponent a cada afirmació.
1

V

F

El client té una idea molt clara de tota la roba que necessita, excepte dels
pantalons.

2

V

F

El client vol vestir modern i també elegant.

3

V

F

En la temporada d’estiu, el client preferix els colors clars als foscos.

4

V

F

Els pantalons li agraden tant al client que els compra sense provar-se’ls.

5

V

F

El preu dels pantalons té un descompte de 69 euros.

A continuació, escoltarà un text sobre el mite maia dels germans Hunahpú i Ixbalanqué i el
seu viatge a Xibalbà. Relacionats amb este text, trobarà cinc enunciats que ha de
completar amb una de les tres opcions possibles. Marque la resposta més adequada per a
cada enunciat.
6

Què significa que els dos germans eren bessons?
a)
b)
c)

7

El pare d’Hunahpú i Ixbalanqué...
a)
b)
c)

8

c)

va ser usat com a pilota pels déus de l’infern.
el va tallar la tortuga, la qual després va aconsellar a Ixbalanqué que el canviara per una
carabassa.
es va partir quan Ixbalanqué el llançà contra els arbres del fons de la pista.

Després de la visita dels dos germans, els habitants de Xibalbà...
a)
b)
c)

10

vivia a Xibalbà.
era amic dels déus del mal.
era un apassionat del joc de la pilota.

El cap d’Hunahpú...
a)
b)

9

Que sempre feien el bé.
Que els dos eren herois.
Que tenien la mateixa edat.

no van tornar a estar a soles, perquè tots buscaven la seua companyia, tal com els havia
dit Ixbalanqué.
no van recuperar mai la importància i el prestigi que un dia va tindre la seua terra.
cada dia jugaven a pilota quan acabaven de treballar.

Els dos herois maies...
a)
b)
c)

es van transformar en el Sol i la Lluna.
van tornar a casa acompanyats dels déus malignes.
van trobar la humanitat il·luminada quan van tornar a casa.

Comprensió lectora

Llija el text següent i pose una creu en la casella corresponent a cada enunciat
segons que siga verdader (V) o fals (F).

Pastís Tortuga
L’altre dia vam celebrar l’aniversari de la meua filla que complia una edat molt especial:
10 anys! Per a l’estrena de les dos xifres vaig preparar un pastís ben divertit, amb la
intenció que el recordara durant molt de temps. Este pastís, que tenia en la llista de
pendents, me’l guardava per a una ocasió com esta. És un pastís molt fàcil de fer i
queda molt vistós. I està boníssim!
La recepta, que vaig trobar per Internet, consistix en una capa exterior de bescuit que
simula la closca d’una tortuga i un farciment al gust de cada u. En el meu cas, vaig triar
una mousse de crema pastissera que dóna al dolç una textura suau i esponjosa. Però
pot estar igual de bo amb una mousse de xocolate o de maduixa, per exemple.
Ací teniu la recepta:

INGREDIENTS
Bescuit (l’equivalent a 3 braços de gitano), 400 g de crema pastissera, 4 clares d’ou,
200 ml de nata líquida per a muntar, 5 fulls de gelatina, 50 ml de llet, 40 g de sucre i 6
puntes de brioix.
PREPARACIÓ
Talleu el bescuit a trossos d’1 cm, i amb estos trossos cobriu el fons del motle.
Per a la mousse, poseu a remulla la gelatina en aigua freda. Calfeu la llet i desfeu la
gelatina escorreguda dins de la llet. Barregeu-ho tot amb la crema. Munteu la nata i
incorporeu-la suaument. Munteu les clares a punt de neu amb el sucre, i incorporeu-les
també suaument a la barreja. Aboqueu la mousse dins del motle i tapeu-la amb més
trossets de bescuit. Deixeu-ho tot a la nevera fins que qualle; millor si ho deixeu d’un dia
per a l’altre.
Quan serviu el pastís, desemmotleu la “tortuga” i decoreu-lo amb les puntes de brioix
per a simular les potes, el cap i la cua de l’animal.

11

V

F

L’autor va preparar este pastís per a l’aniversari dels dotze anys de la
seua filla.

12

V

F

La recepta li la va passar una amiga que no tenia Internet.

13

V

F

Per a fer-lo, cal tindre cinc fulls de gelatina.

14

V

F

La gelatina es mescla amb la crema i es deixa tot en la nevera només
un moment.

15

V

F

Este dolç es decora amb trossets de brioix.

Llija els textos següents i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Concurs fotogràfic per a promocionar el peix de Calp
CALP (dijous, 15 d’abril de 2010). El regidor de Pesca, acompanyat pel patró major de la
confraria i pel president del Foto Club Ifac, ha presentat les bases de l’edició d’enguany
d’este certamen fotogràfic que té el suport de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.
El contingut de les imatges ha d’estar relacionat amb la mar de Calp: els seus productes, la
gastronomia, les embarcacions o els edificis. Les imatges poden ser en blanc i negre o en
color, i s’han de presentar en format 20 × 30 cm, del 20 d’abril al 21 de juny, en l’oficina
d’atenció al ciutadà o enviar-se per correu certificat. Cada participant pot presentar un
màxim de tres fotografies. Pel que fa als premis, els guardonats aconseguiran xecs de 250,
150 i 100 euros, amb els quals hauran de comprar peix. La millor fotografia que done
publicitat a la marca Peix de Calp s’emportarà un altre taló de 50 euros. Les imatges
s’exposaran del dia 1 al 18 de juliol, a la Casa de la Cultura, i fins al dia 15 els ciutadans
podran votar per les fotos que més els agraden. El 16 de juliol, dia de la Mare de Déu del
Carme, es donaran a conéixer els guanyadors i s’entregaran els premis.
16 Esta notícia...
a) es va publicar el dia de la Mare de Déu del Carme.
b) fa referència a un curs de fotografia que organitza el Foto Club Ifac.
c) informa sobre un certamen fotogràfic i diu que, amb les imatges, es farà una exposició.
17 Les fotografies...
a) poden tindre grandàries diverses i presentar-se en blanc i negre o en color.
b) només poden ser sobre peixos de Calp.
c) podran ser votades pels ciutadans.
18 Els guardonats...
a) s’hauran de gastar en peix els diners del premi.
b) seran dos, i s’enduran un xec de 250 i 50 euros cada un.
c) es donaran a conéixer en la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Samuel Beckett (Dublín 1906–París 1989), novel·lista i dramaturg irlandés, va estudiar en el
Trinity College de Dublín, on va obtindre la llicenciatura en llengües romàniques i posteriorment
el doctorat. Va treballar també com a professor a París, on va escriure un assaig crític sobre
Marcel Proust i va conéixer el seu compatriota James Joyce, les obres del qual va traduir al
francés, i a qui prompte el va unir una forta amistat. En 1942, i després d’haver-se adherit a la
Resistència, va haver de fugir de la Gestapo i es va establir al sud de França, que estava lliure
de l’ocupació alemanya, on va escriure la seua novel·la Watt. Acabada la guerra, es va entregar
de ple a l’escriptura: va acabar la trilogia novel·lística Molloy, Malone meurt i Lʼinnommable, i va
escriure dos peces de teatre. Es considera que la seua obra mestra és Tot esperant Godot
(1953). L’any 1969 va ser guardonat amb el Premi Nobel de Literatura.
19 A París, Samuel Beckett...
a) va escriure la novel·la Watt.
b) va col·laborar amb la Gestapo.
c) va treballar com a professor.
20 Tot esperant Godot…
a) és l’obra més rellevant de l’autor.
b) va ser escrita abans de la guerra.
c) va ser premiada amb el Nobel de Literatura.

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

Lèxic i semàntica
21.

Vicent, ompli d'aigua __________ de fregar, i jo aniré a portar el pal.
a) la galleta
b) el cub
c) el poal

22.

Maria ha tingut un fill. Els pares de Maria han anat a conéixer el seu __________.
a) nét
b) cosí
c) nebot

23.

Has de posar la carta dins d'un __________ i enviar-la per correu.
a) envelop
b) sobre
c) menú

24.

Com que s'ha fet de nit, hi ha poca __________ al carrer.
a) llum
b) lluç
c) llit

25.

M'he fet dos __________ a les orelles per a posar-me les arracades.
a) clots
b) agullers
c) forats

26.

El dia 25 de desembre se celebra la festa de __________.
a) Nadal
b) Naval
c) Carnestoltes

27.

L'actor és guapo i molt atractiu: no és gens __________.
a) cru
b) lleig
c) feu

28.

A les 11 de la nit ja tinc son i __________.
a) em gite
b) m'acoste
c) em gire

29.

El corredor que arriba el __________ a la meta s'emporta la medalla d'or.
a) premi
b) primer
c) prim

30.

Em vaig _________ d'oli els pantalons, i la taca m'ha costat molt de netejar.
a) embrutar
b) ficar
c) ensucrar

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

31.

El __________ té per ofici fer tota classe de calçat.
a) sapador
b) saboner
c) sabater

32.

El pa es fa amb farina de _________ o d'altres cereals.
a) trit
b) blat
c) sagí

33.

Quina peça de roba es posa al cap o lligada al coll?
a) El davantal
b) El rellotge
c) El mocador

34.

M'agrada la carn de vedella si és __________, però este bistec està massa dur.
a) tendra
b) terna
c) lleugera

Morfologia i sintaxi
35.

Quan li vaig telefonar, encara no __________ les notes.
a) sabia
b) sabrà
c) sap

36.

Com que ell no __________ conduir, llogarà un taxi.
a) pot
b) puc
c) podeu

37.

Els obrers que estan arreglant la teulada es troben __________ de la casa.
a) damunt
b) amunt
c) davall

38.

Els habitants de Londres __________ anomenen londinencs.
a) es
b) se
c) s'

39.

Li fan mal els __________ i les cames.
a) braçs
b) braces
c) braços

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

40.

Quant fan cinc més quatre?
a) Huit
b) Set
c) Nou

41.

Crec que __________ pel·lícula que ara veurem m'agradarà més que la d'anit.
a) allà
b) aquella
c) esta

42.

No se li veia la cara perquè els cabells li tapaven __________.
a) la front
b) el front
c) l'afront

Normativa ortogràfica
43.

En quina síl·laba de la paraula "farina" recau l'accent?
a) fa
b) ri
c) na

44.

És recomanable beure molta __________.
a) iet
b) let
c) llet

45.

Quina és la frase que està ben escrita?
a) El autobús té una parada davant de l'ajuntament.
b) L'autobús té una parada davant de l'ajuntament.
c) L'autobús té una parada davant del ajuntament.

46.

L'electricista m'ha __________ que vindrà a la vesprada.
a) accegurat
b) assegurat
c) açegurat

47.

L'equip ha cedit un __________ per a dos temporades.
a) giugador
b) jugador
c) xugador

48.

És __________ tot el que m'han dit?
a) cert
b) ssert
c) çert

Àrea d’expressió escrita
Redacció
Escriga una nota al seu company o companya de treball per a explicar-li la faena
que s’ha de fer demà (mínim de 50 paraules).

