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Instruccions  
 
 

El quadern d’examen i la plantilla de respostes, amb les seues dades identificadores, així com el 
DNI o un altre document d’identificació, han d’estar visibles durant tota la prova. 
 
En este quadern d’examen es presenten: 

• El text corresponent a l’àrea de comprensió lectora. 

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

 
 

TRASLLAT DE RESPOSTES A LA PLANTILLA  
 
RECORDE: totes les respostes s’han de traslladar a la plan tilla.  
 
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 omplint completament la casella corresponent. 

• Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada. 

 

A B C 
� � � 

 

A B C 
� � � 

 

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

 

A B C 
� � � 

 

• Si s’equivoca i vol anul·lar una resposta ja marcada, marque amb una línia transversal que sobreïsca 
del requadro i marque a continuació l’opció que desitja com a correcta. 

 

A B C 
� � � 

 

IMPORTANT 

a) El sistema no reconeix com a vàlida una resposta correcta si el requadro no està completament ple 
amb bolígraf negre o blau. 

b) No hi ha la possibilitat de recuperar una resposta anul·lada ni anul·lar dos respostes. 

 



 

  

 

Àrea de comprensió  
 
 

Llija el text següent i marque la resposta més adeq uada per a cada enunciat.  
Els naips, molt més que un joc  

Cavallers i reis brandant espases, vassalls i reines entre copes i bastos... Els idil·lis i els 
enfrontaments cortesans no sols tenien com a protagonistes els cercles reials. Gràcies a la 
popularització dels naips en l’època moderna, les intrigues de palau i l’èpica medieval també 
es podien viure sobre un tauler de joc, sense necessitat que la sang arribara al riu. Persones 
de tots els grups socials jugaven a cartes com si es tractara d’un verdader joc de rol, tot 
emulant el funcionament d’una societat en miniatura representada pels naips de la baralla. I és 
que les cartes amb què hui juguem són un espill dels estaments europeus medievals, l’època 
en què es va definir la simbologia dels naips actuals. Llavors, la societat estava dividida en 
quatre segments socials, i cada un tenia el seu coll: rombes i oros representaven els 
mercaders i l’economia; piques i espases, la gent noble i d’armes; cors i copes, el clergat, i 
flors i bastos, la pagesia. Tot i que la simbologia de les cartes s’ha mantingut molt estable fins 
a l’actualitat, alguns aspectes, com la confecció, sí que han canviat molt des d’aleshores. A 
Europa, abans que els naips es produïren de manera seriada sobre paper, s’elaboraven en 
costoses tauletes de materials com l’ivori i amb il·lustracions dels millors pintors, però també 
sobre trossos de tela, marcats amb punts i taques quasi rupestres. 

Es desconeix el lloc exacte on va nàixer el primer joc de cartes. Moltes hipòtesis actuals 
apunten que arribaren probablement d’Àsia cap al 1370, per la península Ibèrica, de la mà del 
poble gitano, o a través del port de Venècia. Siga com siga, hui, la menció més antiga que es 
conserva sobre este joc es troba en el Llibre de concordances del poeta Jaume March, 
publicat el 1371 a instàncies de Pere el Cerimoniós. 

Era l’època en què va esclatar el primer gran boom naiper europeu, principalment entre els 
cercles cortesans en les actuals França, Itàlia i Catalunya, on les cartes proliferaven en les 
taules de joc més refinades; prompte, però, la nova moda va topar amb impediments legals i, 
amb l’Església, que veia en este passatemps una porta d’entrada al vici i al pecat. Així, una 
crònica del 1379 parla de la prohibició d’esta activitat en la ciutat italiana de Viterbo; el 1397, a 
París, un decret prohibia als qui exercien oficis mecànics jugar-hi els dies laborables; o al 
segle XV, a Barcelona, es té constància de fortes multes per practicar este joc en la porxada 
de diverses esglésies. Si no es pagaven estes infraccions, el jugador havia de passar cinc dies 
en presó, a pa i aigua. Tot i això, la popularitat d’este entreteniment no va parar de créixer. I, si 
bé és cert que en un principi els naips només eren per a qui podia pagar-ne la costosa 
elaboració artesanal, la introducció de la premsa i del gravat en la indústria naipera en va 
permetre una elaboració més acurada i alhora més econòmica. La popularització d’este joc 
estava servida. 

El 1543, Carles V va formalitzar el monopoli de la venda de naips: durant els deu anys 
següents, totes les baralles que es venien legalment a Castella havien de passar prèviament 
per l’estanc de Rodrigo de Dueñas, banquer de Medina del Campo, que va adquirir este dret 
en pagar 1.300.000 maravedís a la Hisenda Reial. La càrrega impositiva creixent, present fins 
a mitjan segle XVII, propicià la falsificació i revenda il·legal de cartes. Amb l’arrelament definitiu 
per tota Europa, la producció en massa de naips es va estendre per diferents regions del 
continent. I així va ser com les figures de la baralla espanyola, les primigènies, van començar 
a tindre competidors, ja que els escandinaus i els germànics van popularitzar els seus símbols, 
més menuts i fàcilment reproduïbles, amb formes senzilles i molt identificables per als 
jugadors. 

Hui en dia, la baralla que rep el nom de francesa és la més usada per tot el món perquè 
l’elaboració, ja des del segle XVI, és més econòmica. Els diamants, les piques, els cors i els 
trévols es van imposar en l’àmbit internacional, però xicotets detalls ens recorden que les 
cartes són apàtrides. Si en una partida de pòquer o en una taula de bridge tenim a la mà un rei 
o una reina, hi veurem impreses les lletres K i Q, les inicials de la seua denominació anglesa: 
king i queen. 

 



 

  

  

  

  

 

 

 
1 V F Les cartes de la baralla eren un autèntic joc  de rol, només propi de 

cavallers i reis, que imitaven el funcionament de l a societat medieval.  

 

2  V F Els colls de la baralla amb què actualment j uguem són un reflex de 
tots els estaments de l’època medieval.  

 
3  V F A Europa, la simbologia i la confecció de le s cartes han anat canviant 

molt al llarg del temps fins a l’actualitat. 

 

4 La producció de naips...  

a) va emprar des de materials tèxtils fins a tècniques industrials. 

b) va començar a Àsia, continuà en la península Ibèrica i es consolidà definitivament a Anglaterra, 
com evidencien les lletres Q i K. 

c) es concentrava en les ciutats de París, Viterbo, Barcelona i Medina del Campo, al segle XIV. 

5 Els jocs de cartes...  

a) s’estengueren entre les classes treballadores a França, Itàlia i Catalunya en l’època del màxim 
auge naiper. 

b) foren considerats un vici, principalment, en els cercles cortesans del segle XIV, i per això es 
prohibiren en algunes ciutats franceses i italianes. 

c) van ser prohibits a París, Viterbo i Barcelona per impediments legals i religiosos; però, gràcies a 
la seua creixent popularitat, no van deixar d’elaborar-se. 

6 Els impostos...  

a) per la venda de naips a Castella van fomentar-ne la falsificació i la revenda il·legal. 

b) aplicats per Carles V fins al segle XVII van legalitzar la venda de naips a Castella i reduïren els 
costos de producció. 

c) van fomentar l’elaboració d’altres tipus de baralles amb símbols i formes més fàcils de 
reproduir. 

7 Les figures primigènies dels naips...  

a) van ser molt fàcils de reproduir, ja que eren senzilles, menudes i fàcilment identificables per 
als jugadors. 

b) van patir la competència de germànics i escandinaus, que popularitzaren la seua simbologia. 

c) no van parar de reproduir-se en massa, s’estengueren per diferents regions del continent i 
arrelaren definitivament arreu d’Europa. 

8 Actualment...  

a) la baralla més usada per tot el món és la francesa perquè ha sigut d’elaboració més 
econòmica. 

b) només trobem els diamants, les piques, els cors i els trévols en la baralla espanyola. 

c) no queda cap rastre en les baralles que ens recorde l’època medieval, però xicotets detalls sí 
que fan referència a l’origen de les cartes. 

9 Què significa la paraula brandant en l’oració: “Cavallers i reis brandant espases, v assalls i 
reines entre copes i bastos...”?  

a) Subjectant l’espasa amb força, empunyant-la. 

b) Movent amenaçadorament l’arma que porten a la mà. 

c) Alçant l’arma perquè brille, en senyal de triomf. 

 



 

  

 

 

10 Quin resum sintetitza millor el contingut del text?   

a) Les cartes són considerades un joc de rol, ja que persones de tots els grups socials hi poden 
interpretar diferents papers segons la mà que tinguen. I això és així perquè cada un dels 
quatre colls dels naips representa un dels quatre segments socials de l’època: els oros 
representen els mercaders i l’economia; les espases, la gent noble i d’armes; les copes, el 
clergat, i els bastos, la pagesia. 

És important destacar que tant la simbologia de la baralla com el procés de fabricació s’han 
mantingut sempre fidels als orígens, tot i que haja pogut canviar la base sobre la qual es 
fabriquen les cartes.  

Encara que no sabem d’on provenen, les hipòtesis més fiables indiquen que van arribar a la 
península Ibèrica des d’Àsia de la mà de la cultura gitana, i de la península es van estendre 
per tota Europa i arreu del món. 

Amb l’arribada, el 1543, del monopoli de la venda de naips, este joc es va popularitzar i 
s’estengué per diferents regions del continent europeu. A més, es van simplificar els dibuixos 
i s’adoptaren símbols més fàcilment reproduïbles. Per esta raó, la baralla francesa va passar 
a ser la més usada i popular. 

 

b) Des del segle XIV, persones de qualsevol classe social juguen a cartes simulant ser cavallers 
i reis brandant espases, vassalls i reines entre copes i bastos... Les cartes servien per a 
representar en el tauler de joc les intrigues de palau. 

Poc sabem de l’origen d’este joc popular, però sí que podem afirmar, amb total seguretat, 
que en les nostres terres ja es coneixia en temps de Pere el Cerimoniós, perquè en trobem 
una referència en el Llibre de concordances del poeta Jaume March. Els naips, però, van ser 
prohibits en diversos llocs per l’Església, ja que considerava que eren una incitació al pecat. 

Al llarg del segle XVI, les cartes van arrelar per pràcticament tota Europa i se’n va massificar 
la producció gràcies a la impremta. Això, però, va afavorir que aparegueren jocs de naips 
amb formes més senzilles i de menys qualitat, amb l’afegit que se’n va propiciar la 
falsificació. 

Actualment, la baralla més usada per tot el món és la francesa. Els motius són bàsicament 
econòmics, ja que la fabricació és més barata perquè no incorpora símbols d’altres països. 

 

c) La simbologia de les cartes s’ha mantingut molt estable des que van aparéixer, però la 
manera de confeccionar-les ha canviat molt. De fet, en altres èpoques es van fer fins i tot 
d’ivori, i podien arribar a ser verdaderes obres d’art. 

Al segle XIV, els jocs de cartes esdevingueren habituals en els cercles cortesans francesos, 
italians o catalans, i ben prompte s’estengueren entre tota la població, no sense que 
l’Església intentara reprimir esta tendència. Així, en la Barcelona del segle XV es podia anar a 
la presó si es jugava a cartes en determinats llocs.  

Ara bé, els naips van començar sent un joc de l’estament nobiliari perquè, entre altres 
qüestions, requerien una elaboració artesanal i acurada; per això, la introducció de la premsa 
i del gravat va aconseguir que esdevingueren un joc a l’abast de pràcticament totes les 
butxaques. Amb la difusió de la baralla per tota Europa, les figures patiren diverses 
modificacions i es crearen cartes amb símbols més senzills.  

Amb el pas del temps, els diamants, les piques, els cors i els trévols de la baralla francesa 
s’han fet els més populars arreu del món, com també les lletres K i Q, inicials de la 
denominació anglesa del rei i la reina.  

 



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

Lèxic i semàntica

a)  llimar / les anelles
b)  allisar / els eslavons
c)  lijar / les baules

Cal __________ sempre __________ de les cadenes perquè la pintura quede bonica i ben
fixada.

11.

a)  alpiste / nien
b)  escaiola / niuen
c)  paput / aniden

Recordeu-vos de comprar __________ per als ocells que __________ en la zona on farem
senderisme.

12.

a)  companyonia / seca
b)  companyerisme / seca
c)  companyerisme / eixuta

En un ambient de __________, férem una excursió pel bosc on trobàrem part de la vegetació
__________ per la falta d'aigua.

13.

a)  manivela / tauleta de braser
b)  manovella / taula camilla
c)  maneta / tendura

La __________ nova per a la porta està damunt de la __________ de la saleta.14.

a)  el corpinyo i el corset
b)  el cosset i el corsé
c)  el cosset i la cotilla

Abans de començar les festes, durem __________ a la modista perquè els arregle.15.

a)  En abundància.
b)  Sense ganes.
c)  Amb coratge.

Què significa l'expressió "a doll"?16.

a)  Cobrir amb una capa de cola.
b)  Fer passar un líquid a través d'un filtre.
c)  Reduir a porcions xicotetes.

Què significa el verb "esmicolar"?17.

a)  va cundir / d'immediat
b)  es va estendre / immediatament
c)  es va escampar / d'immediat

Amb la forta explosió, __________ el pànic __________ per tota la fàbrica.18.

a)  Por causada per la imminència d'un perill, d'una desgràcia.
b)  Lloc d'esbargiment organitzat, amb els corresponents monitors.
c)  So de veu agut, breu i penetrant.

Què és un esglai?19.



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

a)  tot ho sap
b)  no es deixa enganyar
c)  fa bon caldo

Gallina vella __________. (refrany)20.

a)  Persona molt intel·ligent.
b)  Persona a qui agrada ser el centre d'atenció.
c)  Persona que ven llumins.

Què significa el substantiu "llumenera"?21.

a)  Fer una explicació massa llarga.
b)  Irritar profundament, fer enfadar.
c)  Ser, alguna cosa, intolerable.

Què significa l'expressió "passar de taca d'oli"?22.

a)  esta explicació / alevosia
b)  este aclariment / traïdoria
c)  esta aclaració / traïció

Tingues en compte __________: ell no ho va fer ni amb premeditació ni amb __________.23.

a)  enlluerna / empalaga
b)  encandila / enfita
c)  captiva / embafa

La seua bellesa els __________ i els __________ al mateix temps.24.

a)  Que és obstinat, tossut.
b)  De temperament poc estable, poc fiable.
c)  Excel·lent, de màxima qualitat.

Què significa l'expressió "de cap de brot"?25.

Morfologia i sintaxi

a)  a / només
b)  a / tot just
c)  de / quan

Notaràs una olor __________ lavanda molt agradable __________ entres a l'edifici.26.

a)  s'haguera sentit / hauria anat
b)  s'hauria sentit / hauria anat
c)  s'havera sentit / haguera anat

Si no __________ avergonyit, __________ a saludar-lo i a donar-li l'enhorabona per la
magnífica interpretació.

27.

a)  comprar-se-les
b)  comprar-los-les
c)  comprar-les-les

He sentit dir que volen vendre les bicicletes; podríem __________.28.



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

a)  cridar / atés que
b)  crideu / doncs
c)  crideu / donat que

No __________ pels corredors, __________ estan fent classe.29.

a)  acull / en el qual
b)  acollix / on
c)  acull / en el què

Morella __________ un congrés __________ es donen cita experts de matemàtiques de
diferents països.

30.

a)  hi ha / pot ser s'hagen
b)  n'hi ha / pot ser s'han
c)  hi ha / pot ser que s'hagen

Si no __________ llum en el porxe, __________ fos els ploms.31.

a)  els en / me'n
b)  les el / me'ls
c)  els el / me'n

Donaràs algun bombó a les teues germanes? No __________ vull donar cap perquè elles, a
mi, no __________ donen mai.

32.

a)  El mirar / ha distret
b)  Mirar / ha distret
c)  El fet de mirar / ha distragut

__________ el paisatge __________ l'excursionista, que ha caigut al llac.33.

a)  guàrdies civils / el responsable
b)  guàrdies civils / al responsable
c)  guàrdia civils / al responsable

Una matinada se sentiren molts crits al carrer: els __________ perseguien __________ de les
pintades en els vagons de tren.

34.

a)  ha conclogut / n'hem adonat que
b)  ha conclós / hem adonat de què
c)  ha conclòs / hem adonat que

La conferència __________ i tots ens __________ no ha vingut.35.

a)  el diumenge / en
b)  este diumenge / a
c)  diumenge / a

Els hem dit que __________ 15 d'octubre estarem __________ aquella zona del parc natural
fent bolets.

36.

a)  Devien de ser / telefonà
b)  Serien / tingué que telefonar
c)  Devien ser / hagué de telefonar

__________ les nou quan __________  al maquetador del llibre.37.



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

a)  Quin / Per què
b)  Que / Per que
c)  Què / Per què

__________ fred que tinc ací! __________ tenim esta temperatura?38.

a)  sobre tot / dorma
b)  sobre tot / dorga
c)  sobretot / dorma

És necessari que Antònia perda la por i, __________, que __________ millor si vol rendir en
les proves físiques.

39.

a)  contra la qual / advertir-los-ho
b)  contra la qui / advertir-els-ho
c)  contra qui / advertir-s'ho

És una persona __________ no hi ha acusacions. Cal __________.40.

a)  s'han de donar / cap
b)  hi ha que donar-les / gens de
c)  deuen donar-se / res de

Les oportunitats __________ sempre a les persones que estimes sense esperar __________
reconeixement a canvi.

41.

a)  Caldrà / es faça càrrec
b)  Caldrà / se'n faça càrrec
c)  S'hi ha de / s'hi faça càrrec

__________ classificar tot el material urgentment perquè el carter __________ quan vinga a
l'oficina.

42.

a)  la llevaneu / parabrisa
b)  el llevaneu / parabrises
c)  la llevaneus / parabrisa

Encara que __________ va obrir la carretera, no hi podia circular perquè tenia el __________
del cotxe ple de gel.

43.

a)  La fi / el pudor
b)  El fi / la pudor
c)  El fi / el pudor

__________ d'este exercici és que perden __________ a exposar en públic.44.

a)  li afecta / pel que pareix
b)  l'afecta / pel que sembla
c)  li afecta / pel vist

Diuen que no __________ el que has dit; __________, és una persona molt independent.45.

a)  dels mateixos / propi
b)  dels mateixos / mateix
c)  d'estos / propi

He comprat tres programes antivirus i un __________ no funciona en el teu __________
ordinador.

46.



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

a)  floriran / sempre i quan
b)  floriran / sempre que
c)  floreixeran / sempre i que

Les plantes __________ el mes de maig, __________ les regues amb aigua i adob.47.

a)  correctament i ràpida
b)  correcta i ràpida
c)  correcta i ràpidament

Ella escriu una carta __________ per a informar els col·legues del Brasil dels nous canvis en
l'empresa.

48.

a)  trencant-se / salvavida
b)  trencant-se / salvavides
c)  i es va trencar / salvavides

Caigué al mar des de la popa del vaixell __________ un braç, però li llançaren un flotador
__________ perquè surara.

49.

a)  Al / de pressa
b)  De / corrent
c)  Pel / a pressa

__________ matí, m'alce __________ del llit, em pentine i isc de casa al treball.50.

a)  enceneu / des de les 12 a les 14
b)  encengueu / de 12 a 14
c)  enceneu / de 12 fins a les 14

No __________ el foc __________ hores, ja que no queda molta llenya.51.

a)  Com que / tan
b)  Conforme / tan
c)  Ja que / tant

__________ han contestat __________ amablement les meues preguntes, he decidit
regalar-los alguna cosa.

52.

a)  cadascú / a la resta
b)  cada u / als demés
c)  cada un / als altres

Per a __________ dels distribuïdors de la cooperativa es feia un carnet, i per __________ no
se'n feia cap.

53.

a)  vegem / de tant en quan
b)  veiem / de quan en quan
c)  veem / de volta en quan

Ens __________ molt __________, però sempre tenim coses a dir-nos.54.

a)  a que els
b)  a què els
c)  que els

Els conductors que circulen a molta velocitat s'arrisquen __________ multen.55.



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

Normativa ortogràfica

a)  placebo / inerts
b)  placeb / inherts
c)  placeb / inerts

Volen realitzar una ponència sobre el __________, és a dir, el fals medicament que conté
productes __________.

56.

a)  acidessa / disolució
b)  acidesa / dissolusió
c)  acidesa / dissolució

El pH permet quantificar el grau d' __________ d'una __________ aquosa.57.

a)  Des de feia dies tenien preparada la disfresa per a carnestoltes.
b)  Els termes de la resta són el minuend i el subtrahend.
c)  L'acné jovenil li impedia afeitar-se amb normalitat.

Quina és la frase que està ben escrita?58.

a)  tramvia / circunstàncies
b)  tranvia / circumstàncies
c)  tramvia / circumstàncies

El __________ va xocar, per __________ desconegudes, contra el mur lateral de l'edifici.59.

a)  L'11 / diòptries
b)  El 11 / dioptries
c)  L'11 / dioptries

__________ de gener l'operaran dels ulls per a llevar-li les __________.60.

a)  arrítmia / cardíaques
b)  arítmia / cardíaques
c)  arítmia / cardiaques

L'__________ és una alteració del ritme normal de les contraccions __________.61.

a)  anuncien / augment
b)  anúncien / aument
c)  anúncien / augment

En el noticiari __________ un __________ de la població a finals de segle.62.

a)  avanttítol / aborriment
b)  avantítol / avorriment
c)  avanttítol / avorriment

L'__________ de la sèrie de televisió ja vaticinava __________.63.

a)  agatxar / anti-xocs
b)  acatxar / antixocs
c)  acatjar / antixocs

Es va __________ i es colpejà amb la finestra __________.64.



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

a)  des / in / fec / ci / ó
b)  a / be / lla / i / re
c)  ca / cau / et

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?65.

a)  pulidora / parqué
b)  polidora / parqué
c)  polidora / parquet

Demà passaré la __________ pel __________ per a deixar-lo ben llis i pintar-lo.66.

a)  sud-africà / socioculturals
b)  sud africà / socio-culturals
c)  sudafricà / socio culturals

El representant __________ va parlar dels canvis __________ dels últims anys.67.

a)  expandir
b)  existència
c)  dixi

En quina paraula la lletra "x" no sona igual?68.

a)  fluïdesa / botes
b)  fluïdesa / bótes
c)  fluidesa / botes

Té molta __________ quan parla amb els compradors de calçat: les __________ de pell amb
tacó les ven fàcilment.

69.

a)  l'una / de iode
b)  l'una / d'iode
c)  la una / de iode

És __________ i ja han tancat la botiga on comprem les preparacions __________.70.



 

  

 

 



 

  

 



 

  

 

Consulta sobre els resultats  

1. www.cece.gva.es/jqcv 

2. Telèfon 012 

 

Calendari i estructura  

 

Àrea de comprensió 10% Primera fase 

(30/05/2015) Àrea d’estructures lingüístiques 30% 

Àrea d’expressió escrita 30% Segona fase 

(13/06/2015) Àrea d’expressió i interacció orals 30% 

 

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

Mínim per a aprovar: 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prova grau mitjà  

primera fase maig 2015 

9.00 h 
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matí 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nom  

1r cognom  

2n cognom  

NIF/NIE  

Localitat de la prova 

 

 
 

Junta Qualificadora de  
Coneixements de Valencià  



 

  

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

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

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

 
 

Lectura 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Hipsters 

La seua estètica els delata. Camises de quadros, ulleres de pasta, 
barbes espesses, roba vintage i tatuatges complexos. Nascuts en els 
moderns barris novaiorquesos, la cultura hipster va germinar en les 
grans ciutats espanyoles com una resposta a la cultura massiva; és a 
dir, revalorar música, literatura, art i fins hobbies menyspreats pel 
gust popular. No obstant això, moltes de les seues consignes, sobretot 
les estètiques, s’han tornat massives.   

El hipsterisme, més que una subcultura, és una conseqüència, o un 
producte, del consumisme modern. És un grup social que creu estar 
en contra dels valors dominants, però en realitat els reproduïxen, són 
elitistes i consumistes. Pijos en els huitanta, indies en els noranta i 
hipsters en l’actualitat, pot ser que l’única cosa que canvien siguen 
les etiquetes, encara que no la seua principal motivació: marcar una 
distància social.   

Els hipsters van nàixer per a diferenciar-se dels gustos culturals 
massius, encara que la seua història, la crònica d’una mort anunciada, 
podria reinventar-se a través d’un nou estil. La reinvenció com a 
supervivència per als hipsters encara no està definida amb una 
estètica ni amb un nou codi cultural que incloga nous mites als quals 
adorar. Els hipsters, amb les seues barbes interessants, els seus vinils, 
les seues bicicletes vintage, la seua predilecció pels productes 
ecològics i les seues revistes de culte, generen empatia i rebuig a 
parts iguals. 



 

  

 

 

 

 

Lectura 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotels a la carta  

Hotels només per a adults, per a anar-hi amb mascotes, per a 
esportistes, ecològics, especialitzats en famílies i xiquets, de disseny... I 
ara també hotels per hores. La diferenciació i l’especialització en la 
gran oferta de l’hoteleria s’està imposant com una necessitat a l’hora de 
donar valor a un producte. 

La possibilitat de poder contractar hotels per hores és una tendència que 
està entrant amb força, i que té com a principal filosofia de cara al client 
pagar només pel temps que consumisca: les possibilitats de contractació 
són de 3, 6, 12, 24, 36 i 48 hores. El benefici per a l’hoteler és poder 
vendre una habitació una o dos vegades al dia per preus modestos, però 
rendibles. El preu mitjà és d’aproximadament 35 euros per 3 hores en 
un hotel de quatre estreles, i de 45 euros en un de cinc. El client, a més, 
amb esta modalitat tindrà un lloc on relaxar-se i on deixar les maletes 
fins a l’últim moment. 

El perfil de client a qui es dirigix és variat: l’executiu en viatge de 
negocis, el turista de pas, el creuerista, o bé persones que cuiden un 
pacient, que tenen una reunió o visiten per hores la ciutat i necessiten 
un lloc on poder descansar una estona i dutxar-se. Clar que també hi 
deu haver parelles que ho celebraran. 

 



 

  

Àrea d’expressió escrita  
 
 
 

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

 
 
 

 



 

  

Redacció.  Trie una de les dos propostes següents:  
 
a) Durant els mesos d’estiu en moltes zones del nostre territori es produïxen incendis forestals. Escriga 

un article d’opinió en què expose i argumente el seu punt de vista sobre quines causes hi ha darrere 
dels incendis i què es pot fer per a evitar-los o mitigar-ne les conseqüències. (200 paraules ) 

b) Vosté s’ha quedat sense aigua durant dos dies per una avaria en el subministrament. Escriga una 
carta a l’Ajuntament en què es queixe perquè no ha sigut informat prèviament del tall del 
subministrament d’aigua i de les conseqüències que això li ha ocasionat al llarg dels dos dies. (200 
paraules ) 

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

 



 

  

 



 

  

 



 

  

Consulta sobre els resultats  

www.cece.gva.es/jqcv 

Telèfons:  96 317 52 00 (telèfon audiomàtic) 

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

 

 

Calendari i estructura de la prova  

 

Àrea de comprensió 10% 
Primera fase 

Àrea d’estructures lingüístiques 30% 

Àrea d’expressió escrita 30% 
Segona fase 

Àrea d’expressió i interacció orals 30% 

 

Mínim per a aprovar: 60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

prova grau mitjà  

segona fase juny 2015 

9.00 h 



 

 
 

DICTAT  

MATÍ, JUNY 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El mur exterior de la casa feia més de dos 

pams de grossària i, per tant, l’espai interior 

de la finestra enreixada de la saleta formava 

un buit on quedava una mena de banc elevat. 

Allí seia jo, fullejava un tebeo o llegia un llibre 

il·lustrat, i sovint m’hi quedava mitja vesprada 

immergit en la lectura i a estones contemplant 

com passaven els núvols, mirant com les 

arruixades omplien ràpidament d’aigua els 

intersticis de les llambordes del carrer, que 

quan estaven mullades brillaven amb reflexos 

blavosos dins de la llum grisa, observant com 

s’estenien bassals d’aigua  bruta i de fang 

líquid entre els carrils del tramvia. 

 


