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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 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 recuperar una resposta que ja havia anul·lat, faça un cercle al voltant de la 

casella.  

 



 

  

 

Àrea de comprensió  
 

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

Els pescadors del Palmar 

L’un darrere l’altre, els pescadors del Palmar van triant els seus llocs de pesca, o redolins, a 
mesura que se’ls anomena per sorteig. Els primers que trien són els més afortunats: l’atzar 
els permetrà obtindre més beneficis, ja que en els llocs triats, la pesca és més abundant. Fa 
cinquanta anys, el primer a triar s’hauria fet ric; a l’últim, este sorteig el condemnava a la 
fam i a la misèria. Tretze segles s’ha mantingut la tradició, respectada i consensuada per 
tots; i la Comunitat de Pescadors, igual que el Tribunal de les Aigües, continua viva com 
una institució ancestral al servici d’unes gents i del paisatge que han creat. 

Els pescadors de soca-rel, els únics que tenen dret a la pesca per formar part de la 
Comunitat de Pescadors, mantenen les mateixes tècniques artesanals de fa set segles. 
L’explotació sempre s’havia mantingut en equilibri amb el medi fins que va arribar la 
industrialització i l’Albufera va perdre part dels seus recursos. La vida dels seus membres 
es regia fins llavors per les reials ordenances que es van atorgar a finals del segle XIII, uns 
privilegis que per voluntat reial regulaven la riquesa de la pesca. La Comunitat de 
Pescadors va quedar al marge de l’ordenament jurídic del Decret de Nova Planta, del 1707, 
per la qual cosa al Palmar han continuat guiant-se pel costum i la tradició. 

No obstant això, cal destacar que els orígens de la Comunitat de Pescadors es remunten 
als temps anteriors a Jaume I, encara que és a partir de la conquesta que se’n regulen els 
privilegis de manera escrita. El primer document sobre l’aprofitament pesquer data del 21 
de gener de 1250. Pere I de València, Pere II, Martí l’Humà i Ferran I, i la Corona 
d’Espanya el 1771, augmenten i mantenen els privilegis establits. El 1911 es produïx l’últim 
canvi de propietari del llac. Les Corts espanyoles aproven la cessió de l’estany i la devesa 
de l’Albufera a l’Ajuntament de València, traspàs que es fa efectiu mitjançant l’acta de 
cessió del 3 de juny de 1927, data a partir de la qual la corporació municipal passa a 
tindre’n la plena propietat. 

El dret a la pesca, la titularitat del qual l’exercix la Comunitat de Pescadors, havia nascut 
molts segles abans que entrara en vigor el Codi Civil. Més encara, estos privilegis arrelen 
en el més antic dret foral valencià. Però ací és on apareix una característica especial, 
compartida en exclusivitat amb el Tribunal de les Aigües de la Vega de València, i és que 
sobreviu al Decret de Nova Planta i també a tots els ordenaments jurídics posteriors. 
Precisament esta situació atípica i sense normes jurídiques concretes va provocar que els 
pleits entre els pescadors assoliren al segle xv tanta envergadura, que l’autoritat va decidir 
que arribaren a un acord entre ells. I així naix la Junta de Capítols, encarregada de resoldre 
estos assumptes menors que la Corona no volia ni podia atendre. Des de llavors, es va 
acceptar que qualsevol litigi havia de resoldre’s en el si de la Comunitat de Pescadors. 

Tots els qui treballen i viuen al Palmar es beneficien de les gestions de la Comunitat. 
Només hi ha una cosa que en queda al marge: la pesca. Esta és només estrictament 
comuna entre els pescadors de nissaga, els membres de la Comunitat que transmeten el 
dret a la pesca de pares a fills. Fins i tot un percentatge del que s’obté de la venda de peix 
va destinat als Socors Mutus, que és una mútua que ajuda els qui es jubilen o els qui, per 
edat, no poden continuar pescant. Esta secció, que es va crear el 1963, té com a finalitat 
emparar i ajudar també els socis i familiars que, per diverses causes, ho requerisquen. 

Juntament amb el Tribunal de les Aigües, la Comunitat de Pescadors és la institució de dret 
consuetudinari valencià de major antiguitat. Les seues ordenances, redactades pel mateix 
rei Jaume I, assumixen costums no escrits ja establits. Per la seua peculiaritat jurídica, la 
Comunitat de Pescadors s’ha pogut anar adaptant a la nova societat.  

És ben cert que el paisatge a l’Albufera mai no ha desaparegut i les postes de sol continuen 
sent tan corprenedores com sempre, quan les últimes llampades de foc s’amaguen darrere 
de les muntanyes de Xiva i Bunyol. El lluent, com en deien els àrabs, és encara un immens 
i dilatat quadre impressionista; un gegantí llenç platejat on va quedar atrapada la llum de la 
qual es continuen nodrint pintors i fotògrafs. 



 

  

 

 
1 V F Durant tretze segles els llocs de pesca dels pescadors del Palmar 

han sigut triats a l’atzar. 

 
2  V F Els pescadors que formen part de la Comunitat de Pescadors són 

els únics que poden utilitzar les tècniques tradicionals en la pesca 
al Palmar. 

 
3 V F La Comunitat de Pescadors s’ha guiat pel costum i la tradició de fa 

set segles fins que va arribar la industrialització. 

4 La Comunitat de Pescadors... 

a) es crea durant la conquesta de Jaume I, tot i que no té regulats els seus privilegis fins al 
1250, quan es van fer constar de manera escrita. 

b) va veure com el 1771, i després de quatre rellevants regnats, es mantingueren i 
augmentaren els privilegis establits en temps anteriors. 

c) passa a mans de l’Ajuntament de València l’any 1927, cedida per les Corts espanyoles 
arran de l’últim canvi de propietari. 

5 La Junta de Capítols... 

a) va ser creada com a secció de la Comunitat de Pescadors i no ha sigut afectada pel 
Decret de Nova Planta ni per les normes jurídiques posteriors. 

b) naix per a resoldre els pleits de més envergadura entre els pescadors que la Corona 
d’Espanya no arribava mai a resoldre. 

c) era una institució que es va crear amb la finalitat de resoldre les diferències entre els 
pescadors i la Corona. 

6 La pesca... 

a) era dret exclusiu dels pescadors que formaven part de la Comunitat de Pescadors perquè 
mantenien les tècniques artesanals. 

b) beneficia econòmicament, i de manera directa, a tots els qui treballen i viuen al Palmar, 
inclús els socis i familiars de la Comunitat de Pescadors. 

c) és compartida entre els pescadors de soca-rel, que transmeten la titularitat del dret de 
pares a fills. 

7 Els Socors Mutus... 

a) és una mútua que, juntament amb el Tribunal de les Aigües i la Comunitat de Pescadors, 
està al servici de la gent del Palmar per a emparar-la. 

b) es van crear per a ajudar econòmicament els jubilats, els socis i els familiars de la 
Comunitat de Pescadors que ho necessitaven. 

c) és una secció que controla que el dret de pesca passe de pares a fills i que tots donen 
una part dels guanys per a atendre les necessitats dels socis. 

8 L’Albufera... 

a) és comparada amb un quadre impressionista que inspira pintors i fotògrafs pel seu 
captivador paisatge. 

b) és un estany que ha passat de mà en mà i on el dret de pesca no s’hereta. 

c) ha sigut explotada per pescadors del Palmar des de temps de Jaume I i sempre ha tingut 
unes normes establides i escrites. 

9 Quin significat té la paraula soca-rel en l’oració: “Els pescadors de soca-rel, els únics 
que tenen dret a la pesca per formar part de la Comunitat de Pescadors, mantenen les 
mateixes tècniques artesanals de fa set segles.”? 

a) genuïns 

b) primogènits 

c) oriünds 

 



 

  

 

 

 

10 Quin resum sintetitza millor el contingut del text? 

a) Els membres de la Comunitat de Pescadors del Palmar distribuïxen cada any els llocs de 
pesca per sorteig. Es tracta d'una tradició ancestral que ni el temps ni la llei han 
aconseguit modificar. Els pescadors que vullguen tindre dret a un lloc de pesca al Palmar 
han d'acreditar que tenen experiència sobrada en la pesca tradicional i s'han de 
comprometre a no sobreexplotar els recursos pesquers, amb la finalitat de mantindre 
l’equilibri amb el medi ambient. I és que, des de fa tretze segles, la tradició continua ben 
viva al Palmar: tal com passa amb el Tribunal de les Aigües, la institució no es va veure 
afectada pel Decret de Nova Planta i continua regint-se pel costum i la tradició. 

L’absència de normes jurídiques que regularen la institució provocà que, al segle XV, 
s’incrementara el nombre de litigis entre pescadors, per la qual cosa es considerà 
convenient crear la Junta de Capítols per a resoldre els problemes que no requerien la 
intervenció de la Corona... I així s'ha mantingut fins a l'actualitat. 

Però no tot ha quedat inalterat al llarg dels segles. Darrerament, la institució s'ha 
modernitzat i ha constituït una mútua per a ajudar els pescadors que ja no poden 
continuar pescant i les seues famílies. I és que la Comunitat de Pescadors ha volgut 
adaptar-se als nous temps. 

b) La Comunitat de Pescadors del Palmar, juntament amb el Tribunal de les Aigües, és una 
institució que encara es regix pel costum i l'antic dret foral valencià. A finals del segle XIII, 
esta Comunitat va obtindre de la Corona uns privilegis que encara es mantenen, ja que no 
es va veure alterada pel Decret de Nova Planta. En qualsevol cas, la Comunitat de 
Pescadors és encara més antiga: els seus orígens es remunten al 1250. 

La titularitat del dret de pesca al Palmar és exercida per la Comunitat de Pescadors, i per 
esta raó, els qui hi treballen i viuen poden participar en un sorteig per a determinar quins 
pescadors tenen dret a pescar en els redolins més productius. Quan hi ha conflictes entre 
estos, és la mateixa Comunitat de Pescadors, mitjançant la Junta de Capítols, la que té la 
potestat de resoldre les desavinences. 

La institució no ha sigut aliena als canvis. El procés d'industrialització va fer que l'Albufera 
perdera part dels seus recursos pesquers i va trencar l'equilibri entre l'explotació d’estos 
recursos i el medi ambient, el qual, gràcies a les tècniques artesanals de pesca, s'havia 
mantingut des de l'edat mitjana. Per sort, el magnífic paisatge de l'Albufera continua 
inspirant pintors i fotògrafs. 

c) Des de fa més de tretze segles, la Comunitat de Pescadors del Palmar manté intacta la 
tradició i sorteja els llocs de pesca que corresponen a cada pescador: serà la sort la que 
decidirà quin lloc triarà cada un, factor determinant a l’hora d’obtindre beneficis. 

Tot i que l'Albufera es va veure afectada pel procés d'industrialització del segle XX, els 
pescadors continuen usant les mateixes arts de pesca que en el passat, en un intent de 
fer compatible l'ús dels recursos pesquers amb la defensa del medi ambient. 

Els privilegis de la Comunitat de Pescadors del Palmar són anteriors a la conquesta de 
València per Jaume I i han sigut respectats fins a l'actualitat pels diferents propietaris del 
llac. En cas de conflictes entre pescadors, la Junta de Capítols de la Comunitat de 
Pescadors és l'encarregada de resoldre’ls. Tal com passa amb el Tribunal de les Aigües 
de València, esta Comunitat es basa en el costum i la tradició i en l'antic dret foral 
valencià, tot i que ha sabut adaptar-se a l'època actual i ha incorporat innovacions com els 
Socors Mutus, una mútua que ajuda els seus pescadors que ja no poden guanyar-se la 
vida amb la pesca o les seues famílies, quan ho necessiten.  



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)  Esbargiment, entreteniment agradable.
b)  Sediment que deixa un líquid.
c)  Lloc a propòsit per a prendre el sol.

Què significa la paraula "solatge"?11.

a)  interfície
b)  interfaç
c)  interfase

Hem canviat la __________ del caixer automàtic per a millorar la interacció amb l'usuari.12.

a)  bram
b)  renec
c)  gemec

__________: So que expressa dolor o pena.13.

a)  pronunciat / primes
b)  posicionat / primes
c)  pronunciat / primeres

S'ha __________ en contra de la importació de matèries __________.14.

a)  regnes
b)  reines
c)  rentes

Miquel porta les __________ del negoci familiar: és una gran reponsabilitat.15.

a)  En veu baixa, molt a prop de l'orella.
b)  Amb consideració i interés.
c)  Fent el sord i no parant atenció.

Què significa l'expressió "a cau d'orella"?16.

a)  maragda / botonada
b)  esmeralda / abotonada
c)  esmaragda / cordonada

La senyora vestia una faldilla de color verd __________ i una brusa blanca __________ per
darrere.

17.

a)  Que és menyspreat per la resta.
b)  Que té algun defecte en la vista.
c)  Que és molt delicat en el tracte.

Què significa l'adjectiu "primmirat"?18.

a)  cada dia un raig
b)  herba als sembrats
c)  busca l'ombra del faig

Pel maig, __________. (refrany)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)  Dir coses sense importància.
b)  Articular les paraules d'una manera poc clara.
c)  No dir res en absolut.

Què significa l'expressió "no dir ni pruna"?20.

a)  El rèmol / cloïsses
b)  El llenguat / petxines
c)  La llubina / cloïsses

__________ amb __________ i crema de marisc era el plat estrella del restaurant.21.

a)  una aclaració / la mitja
b)  un aclariment / la mitjana
c)  un aclariment / el promig

El revisor ens ha fet __________ perquè no ens angoixem: __________ de temps d'espera
entre trens és de trenta minuts.

22.

a)  Ajornar la solució d'una cosa.
b)  Fer patir fam o gran necessitat.
c)  Obeir incondicionalment.

Què significa l'expressió "fer passar amb raons"?23.

a)  Donar-se importància d'una manera pretensiosa sense motius.
b)  Llevar l'apetit, un aliment, per excés de dolçor, de greix o d'espessor.
c)  Fer inhalacions de vapor amb finalitats terapèutiques.

Què significa el verb "embafar"?24.

a)  Anar malament un assumpte.
b)  Transitar per un camí ple de dificultats.
c)  No tindre bones intencions.

Què significa l'expressió "anar el carro pel pedregar"?25.

Morfologia i sintaxi

a)  es va despertar / es pensava
b)  va despertar / es pensava
c)  va despertar / pensava

Quan __________ s'alterà perquè __________ que arribaria tard a la cita.26.

a)  conforme anava avançant
b)  a mesura que avançava
c)  segons venia avançant

La música de Beethoven va canviar __________ la seua sordesa.27.

a)  amb qui
b)  amb que
c)  amb la que

L'única persona de tota la seua vida __________ tenia una relació especial va ser son pare.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)  només / sobre tot
b)  només / sobretot
c)  no més / sobre tot

No em digueu __________ el que no sé fer; __________, digueu-me també el que faig bé.29.

a)  estiguera / pregunteu-la
b)  està / pregunte'l
c)  està / pregunte-la

Si vosté no __________ segur del que significa alguna cosa, per favor, __________.30.

a)  una olor pestilent
b)  una olor pestilenta
c)  un olor pestilent

L'habitació de l'hotel estava bruta i desprenia __________ d'humitat.31.

a)  es fongué / escrivint
b)  es va fondre / escriguent
c)  es fonguí / escrivint

Carme __________ en llàgrimes mentres estava __________ la carta.32.

a)  els dilluns / de 9 a 10
b)  els dillunsos / des de les 9 fins a les 10
c)  dilluns / des de les 9 a les 10

Anem al gimnàs __________ per a fer classe de boxa __________.33.

a)  en vista / prorrogarà
b)  a la vista / va a prorrogar
c)  amb vistes / prorrogarà

La companyia teatral, __________ de l'èxit de públic, __________ l'espectacle dos mesos
més.

34.

a)  n'hi ha prou / qualssevol
b)  hi ha prou / qualsevol
c)  n'hi ha prou / qualsevol

Per a participar en esta empresa no __________ amb un __________; cal gent de nivell.35.

a)  per què / si no
b)  per a que / sinó
c)  perquè / sinó

No vos ho diu __________ ho feu ara, __________ quan pugueu.36.

a)  seixanta / anglosaxones
b)  seixantes / anglosaxones
c)  seixanta / anglosaxons

Els anys __________ van ser l'època en què la música popular d'arrels __________ va veure
la llum.

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)  cap interés / abandonant
b)  res d'interés / i va abandonar
c)  gens d'interés / i va abandonar

No tenia __________ d'aprovar l'examen __________ la sala només començar la prova.38.

a)  ràpidament i immediata
b)  ràpidament e immediatament
c)  ràpida i immediatament

Va abandonar la reunió __________.39.

a)  Uns anàlisis / el pols
b)  Unes anàlisis / la pols
c)  Unes anàlisis / el pols

__________ no determinen si tens __________ feble.40.

a)  cadascú
b)  cada u
c)  cada un

En este departament __________ fa una faena determinada.41.

a)  estretit / Què
b)  estretut / Que
c)  estret / Què

M'he __________ una mica els camals dels pantalons. __________ et semblen?42.

a)  vuiga / fages
b)  vullga / fages
c)  vulga / faces

Que jo no __________ estudiar no vol dir que tu no ho __________.43.

a)  Com no t'acabes / el dissabte
b)  Si no t'acabes / dissabte
c)  De no acabar-te / dissabte

__________ de decidir prompte, __________ no podràs inscriure't en la carrera nocturna de
muntanya.

44.

a)  a l'estiu / com a aprenent
b)  en l'estiu / com a aprenent
c)  a l'estiu / com aprenent

Frederic, __________, treballarà __________ de soldador en el taller de son pare.45.

a)  partíceps
b)  partícipes
c)  partícips

Volem fer-vos __________ d'una bona notícia i compartir-la amb tots vosaltres.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)  depressa / a dejú
b)  a pressa / dejú
c)  de pressa / en dejú

Menjava molt __________ perquè estava __________ i eren les dotze del migdia.47.

a)  el que / del que
b)  qui / del que
c)  qui / del qual

Ell és __________ ho sap, però és un tema __________ no vol parlar.48.

a)  L'aprendre / en un mateix
b)  Aprendre / en un mateix
c)  El fet d'aprendre / en uno mateixa

__________ a confiar __________ és el primer secret de l'èxit.49.

a)  suspengut / degut a
b)  suspés / si més no
c)  suspés / a causa de

Han __________ el partit __________ la pluja.50.

a)  vegem / anem a canviar
b)  veiem / hem de canviar
c)  veguem / devem de canviar

Sempre ens _________ en el mateix lloc i això no ho __________.51.

a)  el / abatit
b)  li / abatut
c)  el / abatut

Aquella desgràcia __________ va deixar molt __________.52.

a)  s'ho diràs
b)  els ho diràs
c)  lis ho diràs

No els digues tot el que saps. Ja __________ quan siga el moment.53.

a)  a / al
b)  en / el
c)  a / el

L'entrenador aspira __________ traure __________ seu equip dels llocs de descens.54.

a)  se vos
b)  s'hi vos
c)  vos se

Es nota que heu estat de vacacions: __________ veu més relaxats que mai.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)  ansa
b)  salut
c)  endinsar

En quina paraula la grafia "s" no sona igual que en les altres dos?56.

a)  molt / mèl
b)  mólt / mel
c)  mòlt / mel

El café __________ està en el pot de vidre, i la __________, en el de color verd.57.

a)  nouvingut / l'exuberància
b)  nou vingut / l'exuberància
c)  nouvingut / l'exhuberància

El __________ al poble quedà sorprés per __________ del paisatge.58.

a)  historicoemocional / la identitat
b)  historicoemocional / l'identitat
c)  historico emocional / la identitat

A través d'un viatge __________ prendrem consciència de __________ cultural pròpia del
poble.

59.

a)  franela / plisada
b)  franel·la / plissada
c)  franel·la / plisada

La __________ i la llana __________ van ser els teixits estrella d'una desfilada plena de
creativitat.

60.

a)  cabdill / ibers
b)  cabdill / íbers
c)  capdill / íbers

El __________ dels __________ va acceptar la submissió als romans.61.

a)  anuncien / colònia
b)  anúncien / colónia
c)  anúncien / colònia

Per Nadal sempre __________ moltes marques de __________.62.

a)  paret / reduïra
b)  pared / reduïra
c)  paret / reduíra

Van aïllar la __________ amb suro perquè es __________ el soroll de la música.63.

a)  centreuropeu / gratacels
b)  centreeuropeu / grata-cels
c)  centreeuropeu / gratacel

Segons fonts oficials del país __________ per al qual treballem, l'edifici serà el __________
més alt del continent.

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)  garbí / drassanes
b)  garví / drasanes
c)  garbí / draçanes

El vent de __________ ha tombat les __________ que estan vora riu.65.

a)  i-gual
b)  fle-txa
c)  de-sa-llot-jar

Quina de les tres paraules està separada correctament?66.

a)  dècada / quadruplicat
b)  década / quadriplicat
c)  dècada / quatriplicat

En una __________ les vendes de cava en l'estranger s'han __________.67.

a)  antitussigen / dolcificar
b)  antitossigen / dulcificar
c)  antitussigen / dulcificar

Amb este producte __________ he aconseguit __________ el cant de manera immediata.68.

a)  Aquells tècnics vénen a desmuntar la màquina del molí.
b)  Aquells técnics venen a desmontar la màquina del moli.
c)  Aquells tècnics vénen a desmontar la màquina del molí.

Quina és la frase que està ben escrita?69.

a)  Agrairia / fóra
b)  Agrairia / fora
c)  Agraïria / fóra

__________ el teu suggeriment si __________ sincer.70.



 

  

 



 

  



 

  

 

 

Consulta sobre els resultats 

1. www.cece.gva.es/jqcv 

2. Telèfon 012 

 

Calendari i estructura 

 

Àrea de comprensió 10% Primera fase 

(08/11/2014) Àrea d’estructures lingüístiques 30% 

Àrea d’expressió escrita 30% Segona fase 

(22/11/2014) 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 novembre 2014 

12.00 h 
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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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La febre del running 

Per què molta de la gent que conec matina estoicament, es posa unes 
sabates ultramodernes amb cinc cambres d’aire diferents, ix a córrer i 
travessa els carrers de punta a punta? La “febre del running” està més 
de moda que mai i guanya adeptes entre totes les classes socials, i 
també entre els dos sexes.  

Però, per què este boom? Els aficionats diuen que és una activitat 
molt senzilla de practicar i barata, ja que només calen unes sabatilles. 
És l’exercici físic de la crisi: t’oblides de pagar gimnasos i d’horaris, i 
et permet mantindre un culte al cos de manera natural i sense molts 
patiments.  

El que un dia comença com un exercici de superació personal, o com 
un mètode per a perdre pes, o fins i tot com una manera de 
socialització, es pot acabar convertint en una obsessió en alguns 
casos. Els runners asseguren que córrer enganxa tant, que no dubten a 
qualificar este esport de “droga saludable”. 

Abans que una persona es llance a córrer, és convenient visitar el 
metge per a passar una prova d’esforç i un reconeixement exhaustiu 
per tal de saber si podem patir algun risc de salut amb la pràctica del 
running. L’esport millora el nostre cos, però tampoc fa miracles. 



 

  

 

 

 

 

Lectura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malala 

Amb només 17 anys, la jove estudiant i activista paquistanesa Malala 
Yousafzai és la guanyadora del premi Nobel de la Pau del 2014. És la 
persona més jove que ha obtingut mai este guardó i tot un símbol per a 
l’accés universal a l’educació. “Tot i la seua joventut, Malala s’ha 
convertit en una destacada portaveu dels drets de les xiquetes a 
l’educació i ha donat exemple de com els xiquets i els jóvens també 
poden contribuir a millorar les seues pròpies situacions, a més d’haver-
ho fet sota les més perilloses circumstàncies”, assenyalà el comité dels 
Nobel. 

El 9 d’octubre de 2012, Malala va ser víctima de l’atac d’un pistoler del 
règim talibà quan ella tornava d’escola en autobús. Li va disparar al cap 
i la deixà ferida de molta gravetat. Encara que salvà la vida, l’operaren 
per a extreure-li la bala que tenia molt a prop de la medul·la. No va ser 
fins a mitjan gener de l’any 2013 que va rebre l’alta mèdica i  pogué 
tornar a classe.  

El motiu d’aquell atemptat va ser la notorietat internacional que la jove 
activista havia obtingut, des del 2010, per escriure un blog per a la BBC 
en el qual denunciava les atrocitats del règim talibà, que havia obligat a 
tancar moltes escoles i havia prohibit a les xiquetes l’accés a l’educació. 



 

  

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 la seua opinió sobre l’ús de substàncies, 

secrecions i extractes de diferents animals per a curar i alleujar malalties cròniques, per a usos 
estètics o per a unes altres aplicacions. (200 paraules) 

b) Vosté i la seua parella volen llogar un pis per mitjà d’una immobiliària. Escriga una carta al 
responsable del negoci per a preguntar-li per les condicions en què està el pis que l’interessa, el 
preu del lloguer, les despeses de la finca i els servicis de què consta, i, a més, descriga-li les seues 
necessitats. (200 paraules)  

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

 



 

  



 

  

 



 

  

Consulta dels 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 novembre 2014 

9.00 h 



DICTAT 

NOVEMBRE 2014

Em dominà la tafaneria d’esbrinar el contingut 

del  secreter.  Era  fàcil;  tenia  la  clau.  Vaig 

descobrir l’inevitable diari, i el vaig fullejar. La 

llibreta tenia tapes de pell  repussada a mà, 

labor d’ella, i closa amb una cinta la llaçada 

de la qual duia l’empremta que la mateixa mà 

havia deixat en tots els llaços de la casa. No 

era un diari en el sentit cronològicament ampli 

que esta denominació obliga a suggerir, sinó 

la descripció d’una època determinada de la 

vida de la meua parenta, les incidències d’una 

història d’amor. Però mai havia suposat que 

una relació ingènua i adotzenada com aquella 

em poguera interessar.


