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Instruccions
El quadern d’examen i la plantilla de respostes, amb les seues dades identificadores, així com el
DNI o un altre document d’identificació, han d’estar visibles durant tota la prova.
En este quadern d’examen es presenten:
 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 que escriguen en 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.
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 entre Roser i Esteve, dos seguidors d’un equip de futbol, mentres
assistixen a un partit en un estadi. 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

Esteve no està d’acord amb l’actuació de l’àrbitre.

2

V

F

L’equip de Roser i Esteve va perdent 6 a 3.

3

V

F

Roser creu que l’equip juga bé, però que caldria canviar l’entrenador de l’equip.

4

V

F

L’equip de Roser i Esteve s’ha enfrontat en els últims partits als equips més
competents.

5

V

F

Per a empatar el partit, faria falta que marcaren un altre gol en els vint
minuts que queden de la segona part.

A continuació, escoltarà un text sobre el mite clàssic d’Eco i Narcís. 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

Eco...
a)
b)
c)

7

Zeus va pactar amb Eco que...
a)
b)
c)

8

poder dir només les últimes paraules que sentira.
viure amagada en una cova.
contar sempre la mateixa història.

L’atractiu i silenciós Narcís...
a)
b)
c)

10

convencera la seua dona perquè tornara a voler-lo.
l’ajudara a guanyar-se l’amistat de les nimfes.
entretinguera la deessa Hera amb les seues narracions mentres ell l’enganyava amb
altres dones.

Hera va castigar Eco a...
a)
b)
c)

9

era una musa jove i misteriosa.
captivava les nimfes amb les seues narracions.
avorria molt les nimfes amb els personatges dels contes i llegendes.

no s’atrevia a dirigir la paraula a Eco quan la veia.
era el jove del qual es va enamorar Eco.
considerava Eco una nimfa llesta i intel·ligent.

Quan va passar el temps, Eco es va convertir...
a)
b)
c)

en la nimfa més bonica de tot el bosc.
en la consellera de tota aquella persona que la cridava.
en una veu solament.

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).

Rondes nocturnes per a protegir els camps a Silla
 Els llauradors voluntaris se sumen als vigilants rurals per a custodiar
les collites
Silla (04/07/11). L’1 de juliol, com és habitual cada estiu, els agricultors voluntaris
van començar les rondes nocturnes per tal de vigilar les vora 15.000 fanecades del
terme municipal i, especialment, les collites d’estos mesos, com ara els melons
d’Alger, els pimentons i les tomaques.
Els llauradors de Silla col·laboren amb els guardes rurals, una vigilància que es
completa amb la que realitza la Policia Local i la Guàrdia Civil del poble. Amb esta
mesura es tracta d’evitar possibles robatoris, els quals són més habituals i estan
més organitzats en els camps que estan més amagats. Hem de sumar al problema
dels furts en les parcel·les agrícoles, el vandalisme que també s’incrementa en
l’època estival.
Els vigilants socials encarregats del servici estan en contacte permanent amb la
Policia Local i amb la Guàrdia Civil, als quals avisen de les incidències que es
registren, ja que la funció dels voluntaris és merament de suport i atenció a les
zones d’activitat.
En el poble se sap que sovint hi ha assalts i robatoris a motors, casetes i altres
propietats agrícoles en les hores en què els agricultors no estan treballant o prop de
les terres.
Esta iniciativa de la vigilància ja té més de trenta anys d’antiguitat i va sorgir quan
els robatoris en els camps en horari nocturn van començar a multiplicar-se, i, per a
mantindre fora de perill les seues collites, els agricultors van prendre la
determinació d’organitzar-se a causa, sobretot, de la indignació i la impotència que
els produïen els furts continus en les seues propietats.

11

V

F

Els llauradors voluntaris han començat el mes de juliol a vigilar de nit les
seues collites.

12

V

F

Cada estiu, els llauradors de Silla, en col·laboració amb els guàrdies
rurals, substituïxen la Policia Local i la Guàrdia Civil en la vigilància dels
camps.

13

V

F

Els lladres solen cometre més furts en els camps que no estan tan a la
vista.

14

V

F

Al problema dels furts durant l’estiu, cal sumar el del vandalisme, el qual
es produïx amb la mateixa gravetat durant tot l’any.

15

V

F

Esta pràctica de la vigilància nocturna ha sorgit enguany, a causa de la
indignació que han provocat als llauradors els nombrosos furts que hi ha
hagut este estiu.

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

L’oratge
Cel ras o poc ennuvolat pel pas d’alguns núvols alts durant el matí. A la vesprada, la nuvolositat
augmentarà d’oest a est, al mateix temps que creixeran nuvolades fins a deixar el cel entre mig i
molt ennuvolat en la mitat nord i mig ennuvolat en la resta.
S’esperen algunes pluges entre febles i moderades i localment acompanyades de tronades en
alguns punts de muntanya de l’interior de Castelló.
S’acumularan quantitats de precipitació poc abundants (de 5 a 20 litres en 24 hores).
Temperatures lleugerament més altes, tant les mínimes com les màximes.
Vent fluix i de direcció variable durant el matí. A partir del migdia s’imposarà el vent de l’oest fluix
amb algunes ratxes moderades en general.
A la mar hi haurà marejol.
16 Els núvols...
a) a la vesprada seran més abundants al sud que al nord.
b) seran més abundants durant el matí que durant la vesprada.
c) de vesprada seran més abundants al nord que al sud.
17 Les precipitacions...
a) en algunes zones muntanyoses de l’interior de Castelló aniran acompanyades de trons.
b) podran descarregar molta aigua.
c) faran abaixar les temperatures.
18 El vent...
a) bufarà fluix i regular durant tot el dia.
b) canviarà de direcció després del migdia.
c) disminuirà al llarg del dia.

Sabies que...
La NASA s’equipa per a tornar a la Lluna
La NASA vol que l’home torne a la Lluna l'any 2020 i està preparant l’equip necessari per a
aconseguir-ho. Fa ja 42 anys que Neil Armstrong va posar els peus en el satèl·lit de la Terra, i
els instruments que es van usar han quedat antiquats. Per això l’agència espacial està
dissenyant nous vestits espacials i vehicles tot terreny que permetran als astronautes moure’s
per la superfície lunar. A principis de juny del 2008, la NASA va provar els prototips en el desert
de Moses Lake (Estats Units), i els resultats van ser positius. Un pas més per a arribar de nou a
la Lluna.
19 La NASA...
a) està interessada a tornar a la Lluna.
b) per al viatge vol aprofitar els mateixos vestits que es van usar fa 42 anys.
c) vol celebrar un homenatge a Neil Armstrong, el primer home que va xafar la Lluna.
20 Els nous vehicles tot terreny dissenyats per la NASA...
a) s’han provat ja, però els resultats no han sigut bons.
b) s’han provat en un llac dels Estats Units.
c) permetran que els astronautes es desplacen quan estiguen a la Lluna.

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.

Com que està molt prim, el metge li ha dit que menge més i es faça més __________.
a) groc
b) gros
c) grec

22.

De quina estació de l'any forma part el mes d'agost?
a) De la primavera
b) De la tardor
c) De l'estiu

23.

Tanca bé __________ del lavabo: està mal tancada i se n'ix aigua!
a) la tàpera
b) l'aixada
c) l'aixeta

24.

Este matí, quan s'ha alçat, __________ amb un got de llet.
a) ha dinat
b) ha berenat
c) s'ha desdejunat

25.

Amb aquell escot tan pronunciat, anava mostrant un bon tros dels __________.
a) pits
b) peixos
c) petons

26.

En la __________ del mercat pots comprar tomaques i encisams de primera qualitat.
a) floristeria
b) carnisseria
c) verdureria

27.

Eixe vestit està molt __________. L'hauràs de llavar!
a) ple
b) net
c) brut

28.

Els __________ són llegums redons de color verd.
a) pésols
b) cigrons
c) espinacs

29.

Qui vullga apuntar-se al sopar, que __________ el braç.
a) asseque
b) alce
c) alabe

30.

La meua dona és la __________ de ma mare.
a) nora
b) germana
c) sogra

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

31.

La casa té molts balcons al carrer, ja que l'edifici fa __________ i dóna a dos carrers.
a) esquena
b) racó
c) cantó

32.

En aquelles muntanyes fa molt de fred i cau molta __________ a l'hivern.
a) neu
b) niu
c) nu

33.

El __________ del veí no ha parat de lladrar durant tota la nit.
a) gos
b) gat
c) cuc

34.

Si vols tallar la carn, usa __________ de cuina amb una fulla ben esmolada.
a) un cullerot
b) un ganivet
c) un got

Morfologia i sintaxi
35.

La __________ amiga és molt ambiciosa.
a) vostre
b) meu
c) meua

36.

Este matí jo ___________ al banc a traure diners.
a) ha anat
b) anat
c) he anat

37.

Cada matí Maria i la filla __________ a passejar en bicicleta.
a) isquen
b) ixen
c) eixen

38.

La setmana que ve tindré festa i no aniré __________ dia a treballar.
a) cap
b) ningú
c) gens de

39.

Quan ens porten el café, demana __________ al cambrer.
a) la compta
b) el compte
c) la conte

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

40.

Els pallassos tenen uns __________ molt grans.
a) nas
b) nasses
c) nassos

41.

L'home __________ l'acompanyava era el seu advocat.
a) quin
b) què
c) que

42.

No vull que el meu fill __________ a casa massa tard el dissabte a la nit.
a) torne
b) torna
c) tornà

Normativa ortogràfica
43.

En quina síl·laba de la paraula "camisa" recau l'accent?
a) ca
b) mi
c) sa

44.

És una persona molt __________.
a) espeçial
b) special
c) especial

45.

Li ha regalat una __________ pel seu aniversari.
a) joia
b) gioia
c) txoia

46.

El seu __________ de treball és molt eficaç.
a) conpany
b) compani
c) company

47.

Davall del __________ hi ha un __________.
a) balcò / jardì
b) balcò / jardí
c) balcó / jardí

48.

Quina frase està ben escrita?
a) L'any passat, al hivern vaig anar a l'estació de esquí.
b) L'any passat, a l'hivern vaig anar a l'estació d'esquí.
c) El any passat, a l'hivern vaig anar a la estació d'esquí.

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

49.

Ell __________ el cotxe en el carrer, però tu __________ en el garatge.
a) aparqua / l'aparques
b) aparca / l'aparces
c) aparca / l'aparques

50.

Qui __________ dit això?
a) ha
b) a
c) ah

Àrea d’expressió escrita
Redacció
Vosté viu en una casa gran. Ha decidit llogar una habitació i, d’esta manera,
traure alguns diners. Per a això, vol distribuir en les botigues del seu barri una
nota amb les característiques de l’habitació i les condicions del lloguer. Escrigala. (50 paraules)

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

96 317 52 00
012
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CONEIXEMENTS ORALS

Són les 7:45 h i, en una avinguda de la ciutat, hi
ha hagut un xoc entre dos cotxes. Els dos
conductors han d’arribar a un acord sobre qui té
la culpa, omplir els papers i parlar amb la
companyia d’assegurances.

Dos amics o amigues han de fer un regal a un
altre amic o amiga amb motiu d’una celebració
molt especial (aniversari, casament, etc.). Cal
decidir què li regalaran, el pressupost, com el
compraran, etc.

Persona A

Persona A

Vosté ha estat treballant tota la nit. No té massa
pressa, i vol aclarir bé els fets i omplir els papers
corresponents.

Vosté vol fer-li un regal per a la casa. El seu
pressupost és limitat.

Persona B
Persona B
Vosté ha d’estar en el treball a les 8:00 h. Té molta
pressa, per això vol quedar a la vesprada amb l’altre
conductor per a parlar-ho tranquil·lament i fer tots
els tràmits.

Vosté vol fer-li un regal que puga dur posat (roba,
joia, etc.). No disposa de temps per a anar a comprarlo.

