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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 qüestion s relatives a les àrees de compre nsió i d’estr uctures 

lingüístiques. 
 

 

TRASLLAT DE RESPOSTES A LA PLANTILLA 

 
RECORDE: totes les respostes s’han de traslladar a la plantilla. 
 
En la plantilla de respostes escriga amb bolígraf blau o negre, i no use corrector líquid o d’un altre tipus. 
 
És molt important que no cometa errors quan trasllade les respostes a la plantilla. 
 
Assegure’s que el número de pregunta correspon a la del quadern d’examen. 
 
Indique la resposta correcta marcant una X dins de la casella corresponent. El sistema de correcció no 
reconeix com a vàlids altres signes (cercles, ratllats, etc.). 

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

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

 
 Si s’equivoca i vol anul·lar una resposta ja marcada, ratlle completament la casella equivocada i 

marque amb una x la nova resposta. 

 
 Si s’equivoca i vol recupe rar una resposta que ja havia anul·lat, faça un cercle al volta nt de l a 

casella.  

 



 

  

 
Àrea de comprensió  
 
 
Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.  
 

Les illes Columbretes 

Les Columbretes són l’arxipèlag més singular de la Co munitat Valenciana i un 
dels xicotets espais insulars de més inte rés ecològic de la Mediterrània. Estan 
formades per una sèrie d’illots  i esc ulls situats a 30 milles de la costa de 
Castelló, uns 56 km, i reunits en quatre grups, cada un dels quals rep el nom de 
la seua illa més gran: l’illa Grossa, la Ferrera, la Foradada i el Carallot. 

Assentades sobre un fons s ituat a uns 80 m de profunditat, les Columbretes 
representen el millor exemple de vulcanisme de la nostra terra, fàcilment 
apreciable tant pels materials que les formen com pel seu peculiar aspecte. Hi 
destaca l’illa Grossa, formada per diversos cràters encadenats, i el Carallot, que 
amb 32 m d’altitud  sobre el ma r és el te stimoni geològic de les restes  de la 
ximenera central d’un volcà. 

El nom de les illes prové de la impressió dels primers navegants, grecs i llatins, 
que les inclogueren en les seues cartes amb el nom d’Ophiusa o Colubraria, 
admirats per l’abundància de serps que hi trobaren. 

Visitades únicament per pescadors, contrabandistes i pirates fins al principi del 
segle XIX, la colonització de l’arxipèlag es va produir a mitjan segle XIX, amb la 
construcció del far de l’illa Grossa (1856-1860). 

Les activitats dels contrabandistes s’estengueren durant el segle XX, fins al punt 
que provocaren indirectament la transformació de la Foradada, el forat de la 
qual era un excel·lent refugi natural per als barcos que es ded icaven a estes 
labors. En aquell abric natural restaven ocults als prismàtics dels servicis de 
vigilància, que fin alment optaren per l’expeditiu mètode de provocar una 
explosió de roques que aterraren parcialment el túnel marí. 

Els faroners habitaren l’illa Grossa de manera pràcticament ininterrompuda 
durant més d’un segle, en condicions precàries, com ho demostren les tombes 
del xicotet cementeri de l’il la, i aprofitaven intensament tots els recursos que 
oferia un medi terre stre pobre i un f ons marí extraordin àriament ric. Esta 
colonització de les illes amb l’arribada dels faroners comporta un canvi dràstic 
en el medi fins llavors quasi verge. S’incendia l’illa per a acabar amb les serps 
(les últimes van ser vist es al fina l del segle XIX), s’introduïxen animals 
domèstics (conills, cabres, porcs) i s’e limina quasi tota la v egetació arbustiva 
per a aprofitar-la com a llenya. Per este motiu, la flora que  hi ha actualment a 
l'illa Grossa es re duïx al margalló, el llentiscle i l’arítjol; el fen oll marí i l a 
safanòria marina de les àrees més pròximes al mar, i la sosa fina, l’alfals arbori 
i els c aps blancs endèmics de les pa rts altes. Quant a la fa una, dominen el 
paisatge les aus marines com la gavina corsa, la baldriga cendrosa, el falcó de 
la reina i el corb marí emplomallat. 

Finalment, la xicoteta colònia de faroners i les seues famílies abandonaren les 
illes en 1975, any en què es va automatitzar el far. Des d’aleshores, les illes 
queden deshabitades fins a la insta l·lació dels primers servicis de vigilàn cia 
establits per la Generalitat Valenciana en 198 7. Des de l’any 1988 la part 
emergida és reserva natural, i la part aquàtica és reserva marina des de 1990. 
Actualment només es permet la visita a l'illa Grossa, a la qual es pot accedir en 
barco de manera particular o e n visites guiades. Entre altres mesu res de 
protecció, no s’hi poden agafar minerals, plantes ni animals. Es trac ta, sens 
dubte, d’una visita molt recomanable. 

 



 

  

 

 

 

 

 
1 V F Les Columbretes ocupen una superfície de 30 milles. 

 
2  V F Les Columbretes estan formades per quatre grups de quatre illes 

cada un. 

 
3 V F El Carallot dóna nom a un dels quatre grups d’illots de les 

Columbretes. 

 

4 Les Columbretes es diuen així perquè... 

a) els navegants que les van descobrir es deien Ophiusa i Colubraria. 
b) els primers navegants les van anomenar Ophiusa i Co lubraria perquè tenien forma de 

serp. 
c) els primers navegants les van anomenar Ophiusa i Colubraria perquè hi van trobar moltes 

serps. 

5 És evident la naturalesa volcànica de les Columbretes... 

a) per la gran profunditat del fons marí. 
b) per les restes que trobem en algunes illes, com les de la ximenera d’un volcà al Carallot. 
c) pels materials i l’aspecte de les illes, com els cràters encadenats del Carallot. 

6 La Foradada va deixar de ser refugi per a pirates i contrabandistes perquè... 

a) un terratrémol va destruir el forat que els servia de refugi. 
b) el forat va ser destruït parcialment de manera artificial. 
c) el túnel marí va ser inundat totalment. 

7 Amb l’arribada dels faroners, el medi de l’illa Grossa... 

a) es va quedar pràcticament inalterat perquè eren pocs habitants. 
b) va patir alguns incendis que reduïren les espècies vegetals i e liminaren molts animals 

domèstics. 
c) va ser transformat pels incendis provocats i la introducció d’animals domèstics. 

8 Els faroners van abandonar l’illa Grossa perquè... 

a) van ser substituïts pels servicis de vigilància de la Generalitat Valenciana. 
b) el far va passar a funcionar de manera automàtica. 
c) es va apagar definitivament el far. 



 

  

 

9 Quin grup de tres paraules del text està format exclusivament per animals? 

a) conills, cabres, arítjol 
b) fenoll marí, corb marí, serps 
c) gavina corsa, baldriga cendrosa, falcó de la reina 

10 Quin resum sintetitza millor el contingut del text? 

a) Les illes Columbretes són un arxipèlag de naturalesa volcànica situat a 30 milles de 
Castelló i format per quatre illes: l’illa Grossa, la Ferrera, la Foradada i el Carallot. El nom 
Columbretes el van posar els primers navegants per l’abundància de serps que hi havia. 

Les illes van ser visitades per contrabandistes i pirates que buscaven recer a la Foradada 
fins que s’hi va construir el far (1856-1860), que era un perfecte abric natural. Des 
d’aleshores, els faroners van habitar l’illa i, amb incendis provocats, la introducció 
d’animals domèstics i l’explotació de la vegetació, van fer que la fauna i la flora s’anaren 
transformant i empobrint (actualment s’hi pot trobar margalló, llentiscle, aus marines, entre 
altres). 

Finalment, els faroners v an abandonar l’illa en 1975 i le s Columbretes van quedar 
deshabitades fins que s’hi va instal·lar la Generalitat Valenciana en 1987 i es va convertir, 
uns anys després, en reserva natural. Actualment poden ser visitades i s e’n poden 
arreplegar plantes i minerals per a estudiar-los. 

 

b) Les illes Columbretes són un arxipèlag situat a 30 milles de Castelló i format per quatre 
grups d’illes: l’illa Grossa, la Ferrera, la Foradada i el Carallot. Són d’origen volcànic, com 
ho demostren els cràters de l’illa Grossa o el s 32 m d’altitud del Carallot. El no m 
Columbretes el van posar els primers navegants per l’abundància de serps que hi havia. 

Les illes van ser visitades només per pescadors, contrabandistes i pirates, que van 
construir un far a la Foradada (1856-1860). Des d’aleshores, els faroners van habitar l’illa i 
la van transformar construint cementeris, introduint animals domèstics i enriquint la flora i 
la fauna de l’illa. 

Finalment, en 1975 els faroners van abandonar l’illa i les Columbretes van ser declarades 
reserva natural per la Generalitat Valenciana. Actualment poden ser visitades en barco de 
manera particular o en excursions organitzades. 

 

c) Les illes Columbretes són un arxipèlag situat a 30 milles del litoral de Castelló i format per 
quatre grups d’illes, cada un del s quals rep el nom de l’il la més gran: l’i lla Grossa, la 
Ferrera, la Foradada i el Carallot. Estes illes són un clar exemple de vulcanisme, sobretot 
l’illa Grossa i el Carallot, i reben el nom de Col umbretes per l’abundància de serps que hi 
van trobar els primers navegants. 

Les illes eren visitades només per pescadors, contrabandistes i pirates, que trobaven un 
recer natural a la Foradada, fins que a l’illa Grossa es va construir el far (1856-1860). Des 
d’aleshores, els faroners van habitar l’illa i, amb incendis provocats, la introducció 
d’animals domèstics i l’aprofitament de la vegetació existent, hi van desaparéixer les serps 
i es va reduir molt la varietat de plantes originàries de les illes. 

Finalment, els faroners v an abandonar l’illa en 1975 i le s Columbretes van quedar 
deshabitades fins que s’hi van in stal·lar els servicis de vigilància de la Generalitat 
Valenciana en 1987 i es van convertir, l’any següent, en reserva natural. Actualment es 
permeten les visites a l’illa Grossa. 



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)  vertigi
b)  vèrtig
c)  vertigen

Em fa __________ només de pensar en tot el que he d'estudiar.11.

a)  Pagar uns diners a algú o ingressar-los en un compte.
b)  Proporcionar a la terra fertilitzants químics o orgànics.
c)  Fer bonys en la superfície d'una cosa.

Què significa el verb "abonar"?12.

a)  Una picor intensa.
b)  Una fruita comestible.
c)  Una cançó popular valenciana.

Què és una pruna?13.

a)  sorteo / número
b)  sorteig / número
c)  sorteig / nombre

En el __________ de l'ONCE va eixir premiat el __________ que ella volia.14.

a)  sabates de paper
b)  voler i no poder
c)  fer i desfer

A cal sabater, __________. (refrany popular)15.

a)  La sensació desagradable que causa una cosa que repugna.
b)  El seient que ocupen els membres d'un parlament.
c)  Un escut menut.

Què és un escó?16.

a)  buata / l'hombrera
b)  guata / l'espatlera
c)  buata / la musclera

La modista li ha posat __________ en __________ de la jaqueta perquè li pare millor.17.

a)  Gastar pròdigament, sense miraments.
b)  Unir dos peces de tela amb fil.
c)  Anar a demanar ajuda, informació a algú.

Què significa l'expressió "tirar de veta"?18.

a)  de les icones
b)  dels iconos
c)  dels icons

Encara no conec el significat __________ del programa.19.

a)  Lluent com una cosa acabada d'estrenar.
b)  Amb un sabor molt gustós.
c)  En una visió ràpida, instantània.

Què significa l'expressió "de llampada"?20.



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)  Molestar, dificultar l'acció.
b)  Fer-se fosc a poqueta nit.
c)  Dormir, especialment es diu dels xiquets.

Què significa l'expressió "fer nona"?21.

a)  anomenat / nomenades
b)  nomenat / anomenades
c)  anomenat / anomenades

En el discurs, el president ha __________ totes les persones que han sigut __________ per a
ocupar un càrrec.

22.

a)  badall
b)  ronc
c)  xanglot

__________: Inspiració bucal, profunda, llarga i involuntària, que sol ser provocada per la son
o l'avorriment.

23.

a)  menovell / bissagra
b)  menyic / frontissa
c)  gorrí / frontissa

La xiqueta s'ha xafat el dit __________ amb la __________ de la porta.24.

a)  capsot
b)  carxot
c)  calbot

Quina de les paraules següents no és un colp al cap?25.

Morfologia i sintaxi

a)  elegant i cortés
b)  eleganta i cortesa
c)  elegant i cortesa

La primera dama és una persona molt __________.26.

a)  amb / en una
b)  amb / a una
c)  en / en una

Cal tindre __________ compte que __________ oficina d'estes característiques no podem fer
la reunió.

27.

a)  pergues / corrent
b)  perdes / corrent
c)  perdes / correguent

No __________ més temps i vés __________.28.

a)  Que / quin
b)  Quina / què
c)  Quina / quin

__________ jugada més bonica que ha fet este davanter. I __________ gol que ha marcat!29.



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)  confongueu / Admitiu
b)  confongueu / Admeteu
c)  confoneu / Admitiu

No __________ els assistents. __________ que vos heu equivocat.30.

a)  per la / me l'imagine
b)  de / me l'imagine
c)  a la / me la imagine

Demà __________ vesprada arribarà Mireia de París: ja __________ ací.31.

a)  li la he recomanat
b)  se l'he recomanada
c)  li l'he recomanada

He fet una confitura molt bona. La recepta, __________ a un company.32.

a)  procliva
b)  procliu
c)  proclive

La primavera és l'època més __________ per a fer exercici físic.33.

a)  propi professor / diverses
b)  professor mateix / unes quantes
c)  mateix professor / vàries

El __________ va dirigir-li __________ paraules molt dures.34.

a)  tenen que tindre
b)  deuen tindre
c)  deuen de tindre

Els meus fills __________ la música molt alta, perquè no em senten.35.

a)  s'han detengut
b)  s'han detingut
c)  s'han detés

Els assemblearis __________ en este punt per a tractar-lo a fons.36.

a)  perfectament i ràpidament
b)  perfecta i ràpida
c)  perfecta i ràpidament

Ha acabat el treball __________.37.

a)  Hi ha que coure
b)  Tenim que coure
c)  Cal que cogueu

__________ molt bé els cigrons si voleu preparar un bon potatge.38.

a)  Si no haguera sigut / als
b)  De no haver sigut / els
c)  Si no haguera sigut / els

__________ pel teu consell, hauria atés __________ clients de manera inapropiada.39.



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)  una son profunda
b)  un son profund
c)  un son profunde

El meu fill, quan era menut, dormia amb __________.40.

a)  Cadascú / els demés
b)  Cada un / els altres
c)  Cada u / la resta

__________ de vosaltres, preocupeu-vos pel vostre equipatge i, __________, ho faran també.41.

a)  sobretot / percebeu
b)  sobre tot / percebiu
c)  sobretot / percibiu

És __________ durant la nit quan vosaltres no __________ bé els diferents colors.42.

a)  Quan de
b)  Quan
c)  Quant de

__________ temps t'ha costat tornar a casa?43.

a)  per a que
b)  perquè
c)  per a què

He llogat unes quantes pel·lícules __________ et distragues.44.

a)  que / accepta'l
b)  el qual / accepta'l
c)  el qual / accepta-lo

El càrrec __________ t'han oferit és molt apropiat per a tu. No t'ho penses més i __________.45.

a)  Sempre que et calles
b)  Sempre i quan calles
c)  Sempre que calles

__________, et recompensaré pel teu silenci.46.

a)  imprimisc / desaparega
b)  imprim / desaparega
c)  imprimix / desapareixca

Jo sempre __________ el text abans que __________ la informació de la pantalla.47.

a)  Havia / a entropessar
b)  N'hi havia / a entropessar
c)  Hi havia / d'entropessar

__________ tanta gent en el carrer que tenia por __________ amb algú.48.

a)  perquè
b)  doncs
c)  posat que

Ens hem retardat un parell d'hores, __________ l'autobús ha tingut un incident.49.



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)  contra els quals
b)  contra els que
c)  contra què

Els vicis __________ s'ha proposat lluitar són la peresa i el tabac.50.

a)  cus-los-los
b)  cus-los-els
c)  cus-se'ls

Als músics, els han caigut els botons dels uniformes. Per favor, __________.51.

a)  vàries / en
b)  bastants / en
c)  vàries / hi

El jutge ha reunit __________ dades, però encara no __________ té prou per a reconstruir els
fets.

52.

a)  i li va enganxar
b)  enganxant-li
c)  i li degué d'enganxar

Va tancar la porta del cotxe, __________ l'abric a son pare.53.

a)  de qui
b)  de la que
c)  de què

La doctora __________ parlàvem ahir és la cap del servici.54.

a)  Ø / se m'ha oblidat
b)  a / se me n'ha oblidat
c)  a / se m'ha oblidat

Jo havia d'haver informat __________ la presidenta sobre el recurs presentat pels treballadors
i __________.

55.

Normativa ortogràfica

a)  fòrmula / aïllar
b)  fórmula / aïllar
c)  fórmula / aillar

La __________ pretén __________ la incògnita.56.

a)  ha embossat el canaló
b)  ha ambossat el caneló
c)  ha embussat el caneló

La brutícia __________ menut de la teulada.57.

a)  inmigrants / multi-racial
b)  immigrants / multiracial
c)  immigrants / multirracial

Els _________ han conformat una societat _________ en esta ciutat.58.



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)  Durant el període hivernal va tindre dos pneumonies.
b)  Com que la gàbia del rèptil feia tanta olor, la netejàrem amb amoníac.
c)  Els tres esports de moda són el fútbol, l'handbol i el hoquei sobre patins.

Quina és la frase que està ben escrita?59.

a)  capítol / sorgir
b)  capítol / surgir
c)  capítul / sorgir

En el __________ deu de la novel·la va __________ un nou protagonista.60.

a)  la Serra d'en Galceran
b)  La Serra d'En Galceran
c)  La Serra de'n Galceran

Al municipi de __________ vam veure moltes semprevives a les vores dels camins.61.

a)  divisòria / abans
b)  divissòria / avans
c)  divissòria / abans

Una clara línia __________, marcada pel fenomen turístic, separa l'__________ i el després
de la població.

62.

a)  fracasos / escasos
b)  fracasos / escassos
c)  fracassos / escassos

Els __________ de l'equip vencedor han sigut __________ esta temporada.63.

a)  Jeremies / maretjar
b)  Geremies / marejar
c)  Jeremies / marejar

__________, quan viatja en avió, se sol __________.64.

a)  halògens / harmonia
b)  halògens / armonia
c)  alògens / armonia

Els llums __________ del saló lluïen en perfecta __________.65.

a)  despús-demà / conferència
b)  despús demà / comferència
c)  despusdemà / conferència

El científic impartirà __________ una __________ sobre la nova vacuna.66.

a)  planxa / d'impremta
b)  plantxa / d'impremta
c)  planxa / d'imprempta

Quan tinguem la nova __________ metàl·lica acabarem els treballs __________.67.

a)  l' / a / ra / nya
b)  creu / en
c)  ex / hau / rir

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?68.



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)  sugerir / delicte
b)  sugerir / del·licte
c)  suggerir / delicte

L'advocada li va __________ que confessara el __________ que havia comés.69.

a)  esperit de rebel·lia
b)  espèrit de rebelia
c)  espirit de rebelia

La universitària tenia un __________ i contradicció.70.



 

  

 

 

 

Consulta sobre els resultats 

1. www.edu.gva.es/jqcv 

2. Telèfon 012 

 

Calendari i estructura 
 

Àrea de comprensió 10% Primera fase 

(28/05/2011) Àrea d’estructures lingüístiques 30% 

Àrea d’expressió escrita 30% Segona fase 

(11/06/2011) Àrea d’expressió i interacció orals 30% 

 

Mínim per a passar a la segona fase: 40% en la mitjana pon derada de le s dos 
àrees de la primera fase. 

Mínim per a aprovar: 60%. 
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Àrea d’expressió i interacció orals 
 
Trie una de les dos lectures següents i prepare’s per a realitzar: 
 

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

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

 

 

Lectura 1 

 

Reciclatge dels envasos de vidre 

Un gest tan senzill com el de separar els envasos de vidre per a 
depositar-los en el contenidor de reciclatge corresponent representa 
un benefici important per al medi ambient. Es reduïx el consum 
d’energia, s’estalvien matèries primeres i disminuïxen els abocadors i 
la contaminació de l’aire. Reciclar envasos de vidre és una tasca fàcil. 
Simplement reservant un espai a casa per a guardar botelles, pots i 
flascons (sense tapa), que després introduirem en el contenidor verd, 
contribuirem a la cura del nostre entorn. 

Els contenidors de vidre que trobem en els nostres carrers estan 
destinats a recollir només els envasos de vidre d’ús quotidià. De tota 
manera, cal recordar que hi ha materials que denominem vidre però 
que no ho són, com ara la ceràmica, els gots, els vidres de les 
finestres, els plats de vidre, etc. Tots estos materials, per la seua 
composició química, convé que es depositen en els punts nets dels 
pobles i ciutats. Així, les copes, els gots i altres objectes de 
cristalleria contenen òxids metàl·lics, i per això necessiten una 
temperatura de fusió més alta que la del vidre. 

Perquè es reciclen tots els envasos de vidre que hi ha en el mercat, 
s’ha de completar un circuit en què només una peça és indispensable: 
el consumidor conscienciat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

Lectura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estrés 

Habitualment es considera l’estrés com un factor negatiu i 
desagradable, responsable, a més, de la major part dels problemes físics 
i psicològics que patim, però açò no és del tot cert. 

Quan una persona es troba davant d’una situació complicada, el seu 
organisme es prepara per a l’acció a través dels seus propis recursos, 
que li permeten percebre ràpidament què és el que passa i decidir 
quines són les conductes que ha de portar a terme. Així, gràcies a esta 
resposta davant d’una situació d’estrés, la persona la pot controlar més 
fàcilment. Esta resposta no és roïna en si mateixa, però comporta un 
desgast important per al nostre organisme. Per tant, no genera cap 
problema si apareix ocasionalment, però, si es repetix amb massa 
freqüència, intensitat o duració, provocarà que l’organisme no puga 
recuperar-se i apareguen problemes associats a l’estrés. 

No totes les persones perceben les mateixes situacions com a 
estressants. Això depén tant del context com de la manera d’encarar els 
problemes i, per tant, dels recursos i les habilitats de cada u. L’estil de 
vida és un bon modulador: la professió, les aficions, les relacions 
socials, la forma de pensar, les expectatives d’una persona determinen 
de manera important les demandes a què es veurà sotmesa i, per tant, 
les situacions estressants que se li presentaran. 

 

  



 

Àrea d’expressió escrita 
 
 
 

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

 
 

  



 

Redacció. Trie una de les dos propostes següents: 
 
a) Escriga un article d’opinió en què expose i argumente el seu punt de vista sobre els concursos i 

festivals de cançons. (200 paraules). 

b) Escriga un text per a ser publicat en un blog en què conte una experiència personal relacionada 
amb una visita a un museu i reflexione sobre els beneficis que ens aporta una visita a una d’estes 
institucions. (200 paraules). 

Espai per a esborrany: el text definitiu serà el que trasllade a la plantilla de respostes. 
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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% 
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Àrea d’expressió i interacció orals 
 
Trie una de les dos lectures següents i prepare’s per a realitzar: 
 

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

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

 

 

Lectura 1 

 

Turisme sostenible 

El turisme sostenible se sol relacionar amb destinacions paradisíaques, 
com ara un parc natural o una platja deserta. Però el turisme sostenible 
va més enllà. S’anomena sostenible perquè complix diversos requisits. 
El primer és que genera un impacte mínim sobre el medi ambient. Per a 
complir este requisit, els turistes hem d’estar molt sensibilitzats i tindre
cura amb els nostres actes. Si viatgem a la muntanya pensant en una 
destinació ambiental, però l’embrutem amb les nostres deixalles; si ens 
emportem de record plantes que estan protegides; si posem la música a 
tot volum, etc., deixarem de fer turisme sostenible i passarem a fer un 
turisme agressiu amb el medi. 

Un altre dels requisits és que ha de satisfer les necessitats econòmiques 
de l’entorn. El turisme és una gran font de riquesa i, en algunes zones 
d’interior, s’està convertint actualment en una de les principals fonts de 
treball. Allotjar-nos en una casa rural, menjar en un restaurant 
tradicional, passejar a cavall o contractar un guia per a una excursió, 
significa contribuir a la sostenibilitat de la zona. 

En definitiva, un turisme sostenible és el que satisfà les necessitats 
econòmiques, socials i estètiques, i que, al mateix temps, respecta la 
integritat cultural, els processos ecològics essencials i la diversitat 
biològica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

Lectura 2 

 

El meló d’Alger 

El meló d’Alger prové d’Egipte i va començar a cultivar-se a les vores 
del riu Nil. Més tard, els fenicis en van estendre el cultiu als països 
mediterranis i, en l’actualitat, s’ha convertit en una fruita típica de 
climes càlids i temperats. Els principals països productors són Espanya, 
Itàlia, Turquia, Grècia, la Xina i el Japó. 

Des del punt de vista tècnic, es coneix el meló d’Alger com una fruita 
de corfa llisa, dura, amb un gruix entre 2 i 4 centímetres i de color verd, 
verd clar o verd grogós. La polpa pot ser roja, rosa o groga i, a més, sol 
contindre llavors negres i brillants, marrons o blanques. 

El meló d’Alger és una fruita molt versàtil i combina a la perfecció amb 
molts aliments. Les llavors es poden menjar. De fet, en molts països 
asiàtics es consumixen com a aperitiu, tant torrades com fregides, i, fins 
i tot, hi ha llocs on s’utilitzen per a fer pa. És una fruita perfecta per a 
consumir-la a l’estiu, perquè, com que té tanta quantitat d’aigua, un 
93%, resulta molt hidratant. També conté carotens, com el pigment 
licopé, substància responsable del color rosat de l’interior i amb un gran 
poder antioxidant. A més, és baixa en potassi i això la convertix en un 
aliment molt diürètic; per tant, s’indica en persones que patixen 
d’hipertensió, d’àcid úric o de problemes de renyó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Àrea d’expressió escrita 
 
 
 

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

 
 

  



 

Redacció. Trie una de les dos propostes següents: 
 
a) Escriga un article d’opinió en què expose i argumente el seu punt de vista sobre els concursos i 

festivals de cançons. (200 paraules). 

b) Escriga un text per a ser publicat en un blog en què conte una experiència personal relacionada 
amb una visita a un museu i reflexione sobre els beneficis que ens aporta una visita a una d’estes 
institucions. (200 paraules). 

Espai per a esborrany: el text definitiu serà el que trasllade a la plantilla de respostes. 
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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% 
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El xop més vell es morí, feia temps que 

malaltejava. Ara queia una fulla, ara una altra; 

s’anava quedant despullat a poc a poc sota el 

sol. Els ocells abandonaven el recer, abans 

verd i poderós de les seues branques. El vell 

ja no els protegia amb eficàcia contra les 

llevantades, i el moribund es trobà un dia en 

solitud. La gralla era l’única a visitar-lo de tard 

en tard. Arribava de nit i l’espantava amb 

l’aleteig del plomatge negre. Li contava 

disbauxes de la lluna, bogeries dels núvols, 

mesquineses de l’amor. Bressolat per la 

xarradissa malèvola, encetava una becada. 
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