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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 procure no cometre 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 

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

• 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. 

Indignació 

De vegades arribem a creure que la indignació és una forma més, una forma qualsevol 
de la ira. I, en el fons, seria una temeritat negar que realment és així. Tota indignació 
suposa, més o menys en potència, un esclat d’exasperació dirigit contra algú o contra 
alguna cosa: contra “l’indignant”. Ara bé: un teòleg, un moralista, potser ens 
tranquil·litzarien en assegurar-nos que la ira en qüestió no queda inclosa en els termes 
jurisdiccionals del conegut pecat capital. Segons sembla, hi ha ires i ires: unes ires 
reprotxables i unes altres ires més prompte carregades de decor. ¿El poble d’Israel, 
pedra de toc de tantes actituds, no va concebre el seu Jehovà com una divinitat iracunda, 
o, si més no, tendencialment iracunda? I si no m’enganye, sant Tomàs d’Aquino també 
feia les seues distincions quant a l’essència de l’aïrament. 

Si la indignació és una forma de la ira, almenys no és una ira més, una ira qualsevol. Ben 
al contrari: és la ira que pertoca a la virtut. Indignació i virtut són, en última instància, 
coses correlatives: jo diria que fins i tot són coses consubstancials. Per això, davant de 
fórmules com “el Déu de la ira” o “la ira de Déu”, que el lèxic religiós modern ha heretat 
dels jueus, els esperits sensibles haurien de preferir l’ús del mot indignació en comptes 
d’ira: “el Déu de la indignació”, “la indignació de Déu”. I no solament perquè el mot ira 
està tarat per un multisecular sentit negatiu. N’hi ha una altra raó: les arrels semàntiques 
del vocable indignació —jo no entenc molt en etimologies, però m’arrisque a suposar-ho 
així— contenen una engruna de reveladora evidència. La indignació, de fet, dóna per 
suposada la dignitat dels qui l’experimenten i la indignitat de la seua víctima. Sempre és 
el virtuós qui s’indigna; sempre és el viciós qui sofrix els colps de la indignació. 

La virtut, justament perquè és “digna”, “s’indigna”. Un home indignat podrà ser un malvat 
o un frívol; però, en la mesura que s’indigna, s’indigna des d’una convicció virtuosa —
virtuosa al seu entendre— que conserva afermada. En realitat, tothom s’indigna una 
vegada o altra, ja que tothom té —a la seua manera— conviccions d’esta mena. Per a 
protegir-se del perill d’incórrer en indignació, caldria estar en absolut desproveït de 
dignitat; i això, reconéixer-se totalment indigne, és una condició fora del nostre abast. 
Quan un s’indigna, no fa sinó reaccionar contra la indignitat d’altri: es tracta d’un 
arravatament irreprimible, nodrit de sòlides i obscures justificacions. Molt més que les 
conductes exemplars que l’acomplixen o la sublimen, una ètica es mostra vigorosa i 
activa en les indignacions que alimenta. 

Perquè —el fenomen és curiós—, en la pràctica, els hòmens s’obliden, per a indignar-se, 
de si ells mateixos podrien ser objecte d’indignació. No és infreqüent que un individu 
depravat —diguem-ne “depravat”— s’indigne davant la depravació del seu veí. Allò de 
“qui estiga sense pecat que siga el primer a tirar-li la pedra” és una de les recomanacions 
cristianes menys acatades. 

Hipocresia? Potser, en part, sí. Però no del tot. La indignació es desperta en un pla distint 
al de la hipocresia. Som hipòcrites quan està en joc la nostra conveniència personal, 
perquè hi està en joc. En canvi, ens indignem fins i tot quan —i de vegades “perquè”— no 
tenim res a veure amb l’indignant. El pecador més conscient dels seus pecats s’indigna 
dels pecats aliens, “i amb tota la raó del món”. Amb tota raó: s’indigna en nom de la virtut. 
Allò que l’ofén —a ell, pecador!— és el fet de veure conculcada la virtut: la mateixa virtut, 
o una altra, que pel seu compte ell ha conculcat. 

Certament, podria començar (i així hauria de fer-ho) per indignar-se amb ell mateix: però, 
s’hi indigne o no, objectivament l’altre és indignant, i té dret a indignar-se de l’altre… 

El que resta per esbrinar és si la virtut necessita o no indignar-se a fi de seguir sent virtut: 
vull dir, a fi d’afirmar-se com a tal virtut en la consciència dels hòmens. Probablement, sí. 
Però este problema excedix les meues possibilitats de comentari. Convé reservar-lo als 
especialistes en la matèria.  

 



  

  

  

  

 

 

 

1 V F Sense un detonant és impossible que una perso na puga arribar a 
indignar-se. 

 
2 V F Qualsevol persona, per malvada que siga, és c apaç de sentir-se 

indignada perquè no es veu a ella mateixa com a tot alment indigna. 

 

3 V F Teòlegs i moralistes asseguren que la ira no és reprovable perquè, 
fins i tot, Jehovà s’hi va deixar portar. 

 

4 Segons l ’autor... 

a) la indignació és un concepte ben definit i de perfils precisos gràcies a les 
aportacions de teòlegs, de moralistes o de sant Tomàs, i a la tradició israelita. 

b) la ira, com a sinònim d’indignació, presenta aspectes molt variats: unes vegades 
suscita la nostra censura i altres la nostra admiració.  

c) les persones virtuoses no han de deixar-se portar per la indignació perquè 
etimològicament té un sentit negatiu. 

5 Segons l’opinió de l’autor... 

a) la indignació i la ira són conceptes estretament lligats, però l’autor preferix emprar 
indignació perquè no té la tara religiosa de la ira. 

b) la paraula indignació és heretada de la religió dels jueus, tal com revelen les 
conclusions de diferents estudis etimològics. 

c) la indignació és impròpia de Déu, i per esta raó, modernament, és preferible parlar 
d’“el Déu de la ira” o de “la ira de Déu”. 

6 D’acord amb el text... 

a) una persona malvada no pot indignar-se atesa la seua pròpia naturalesa indigna. 
b) tota persona ha sentit indignació des de la virtut —des de la dignitat—, encara que 

siga contra la indignitat d’un altre individu. 
c) la condició d’indigne absolut és fàcil de reconéixer per part de qualsevol subjecte que 

tinga la condició de depravat. 

7 L’autor opina que... 

a) la depravació i el pecat són aspectes morals que només estan a l’abast dels 
estudiosos i dels especialistes en la matèria.  

b) la virtut, perquè no siga virtuosa, necessita indignar-se quan es conculquen els seus 
preceptes. 

c) quant a la indignació, de vegades som hipòcrites per conveniència perquè sempre 
prevalen les nostres raons davant de les dels altres. 

8 Podríem definir indignació com... 

a) una ira virtuosa, perquè només ens generen indignació les coses o circumstàncies 
que no s’adiuen amb la nostra dignitat. 

b) una forma més d’ira reprovable, atés que és un esclat d’exasperació dirigit “contra” 
algú o “contra” alguna cosa. 

c) una forma d’ira encoberta de dignitat que, en el fons, no és més que un pecat 
capital. 



  

 

 

9 Què significa  engruna  en l’oració “les arrels semàntiques del vocable indignació  
[…] contenen una engruna de reveladora evidència”? 

a) una xicoteta part 
b) un significat 
c) un enigma 

10 Quina d’estes oracions resumix millor la idea de l text? 

 
a) Podem considerar que la indignació i la ira no són paraules sinònimes, per això 

quan parlem del “Déu de la ira” no podem parlar del “Déu de la indignació”. 
 
b) Podem considerar que la indignació no és més que un tipus d’ira, però és molt 

més: és la ira dels justos, la ira que està carregada de raó i que, per això, no pot 
ser considerada un pecat capital. 

 
c) Podem considerar la indignació com un sentiment molt colèric: una persona 

indignada sempre fa l’efecte d’haver-se abandonat a l’impuls de la còlera. Es 
tracta, però, d’una ira que és irreprotxable, que naix del decor i que és 
condemnada pels teòlegs i per sant Tomàs d’Aquino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



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)  Emanació d'olor més o menys desagradable.
b)  Presumir de qualitats o de fets reals o suposats.
c)  Acció heroica realitzada desinteressadament.

Què és una bravada?11.

a)  En el cas que es tracta.
b)  En un altre temps.
c)  A propòsit d'alguna cosa.

Què significa l'expressió "in illo tempore"?12.

a)  Endormiscar-se
b)  Cansar-se
c)  Baldar-se

Què significa el verb "abaltir-se"?13.

a)  Que no està d'acord amb algú o amb alguna cosa.
b)  Que està disposat a complaure els desitjos d'un altre.
c)  Que mostra falta d'interés o d'entusiasme.

Què significa l'adjectiu "displicent"?14.

a)  Ser tingut en bon concepte.
b)  Dissimular les intencions amb les quals es fa una cosa.
c)  Veure, concebre, per endavant allò que ha d'ocórrer.

Què significa l'expressió "paréixer que mira el plat i mirar les tallades"?15.

a)  Finalitzar una cosa començada.
b)  Separar o apartar deixant espais.
c)  Consumir completament.

Què significa el verb "exhaurir"?16.

a)  d'aminorar
b)  de minorar
c)  de mermar

A mesura que arribes al peatge de l'autopista has __________ la velocitat.17.

a)  Parlar clarament, raonadament, sàviament.
b)  Parlar de manera que no s'entén el que es diu.
c)  Parlar sense reflexionar.

Què significa l'expressió "parlar allà va"?18.

a)  dragea
b)  caiman
c)  orangutà

Quina paraula no està en el diccionari?19.

a)  les fites / de l'aiguavés
b)  els mollons / de la vertent
c)  els borns / del vessant

La línia del terme està entre __________ del mig __________.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)  quitxe / popieta
b)  cassoleta / polpeta
c)  tartaleta / popeta

De primer plat tenim __________ d'espinacs i panses, i de segon, __________ de llenguado.21.

a)  versava sobre / rendible
b)  girava al voltant de / rentable
c)  vessava sobre / rendible

El tema del debat __________ l'economia familiar: com podem controlar ingressos i gastos
perquè siga __________.

22.

a)  Satisfer un deute a algú.
b)  Fer-se més agressiu, enfurir.
c)  Tornar-se d'ànim dèbil i tímid.

Què significa el verb "apocar"?23.

a)  a lloure / arroves
b)  a gust / tonellades
c)  de lloure / quintars

Les egües pasturaven __________ pel prat on hi havia __________ d'herba verda i fresca.24.

a)  vist / el grífol
b)  visc / el grévol
c)  muérdago / l'aceb

Unes plantes típiques de Nadal són el __________ i __________.25.

a)  navili / noliejat
b)  buc / fletat
c)  nabiu / solcat

El __________ trobat a la deriva en les aigües de l'Índic va ser __________ per una empresa
panamenya.

26.

a)  Fons de riquesa acumulada.
b)  Quantitat de líquid que travessa un recorregut.
c)  De la cua o que hi té relació.

Què significa "caudal"?27.

a)  una de freda i una de calenta
b)  una de calç i una d'arena
c)  una de verda i una de madura

El tren te'n dóna __________, perquè el viatge costa més barat que en cotxe, però té horaris
fixos.

28.

a)  travessà / al llarg i a l'ample
b)  atravessà / de cap a cap
c)  creuà / de llarg a llarg

Només amb una motxilla, __________ el país __________ i conegué moltes altres cultures.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)  Armariet de fusta i tela metàl·lica per a guardar embotit.
b)  Peix que s'alimenta bàsicament o exclusivament de carn.
c)  Au de plomatge de color castany clar, molt apreciada pel seu cant.

Què és una carnera?30.

Morfologia i sintaxi

a)  lluix / fóra
b)  lluïx / siguera
c)  llu / fóra

El Sol __________ com si no __________ hivern.31.

a)  entrarem en detalls / s'ha fet amo
b)  entrarem en els detalls / s'ha fet l'amo
c)  entrarem en detalls / s'ha fet amo

Per les raons que hem dit, no __________: el seu nebot __________ de totes les seues
propietats.

32.

a)  s'arrimaven a veure'ls-en
b)  s'arrimaven a veure-los
c)  s'hi arrimaven a veure'ls

Al final de la fira estaven els cignes blancs; tots __________.33.

a)  infós / obtingut
b)  infós / obtés
c)  infongut / obtés

Li ha __________ tanta por que, al final, ha __________ el que volia.34.

a)  uns / altres
b)  uns / la resta
c)  els uns / els altres

En la reunió de professors, __________ parlaven de les avaluacions, i __________, del nou
pla d'estudis.

35.

a)  Posat que vos comporteu
b)  Com vos comporteu
c)  De comportar-vos

__________ correctament, tornareu a vindre el pròxim cap de setmana.36.

a)  Amb tal que / només que
b)  Per tal que / de seguida que
c)  A fi que / només que

__________ menjara, __________ li agradava qualsevol cosa li la comprava.37.

a)  a què / anirem a totes
b)  a que / anirem a tot
c)  als quals / anirem a per totes

No deixarem de banda els escrits __________ estem acostumats; al contrari, __________.38.



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)  podria / fa
b)  hauria pogut / havera fet
c)  hauria pogut / haguera fet

Carles __________ vindre a l'hora si __________ un esforç.39.

a)  els editorials publicats / Ses Majestats els Reis
b)  els editorials publicats / les Seues Majestats els Reixos
c)  les editorials publicades / les Seues Majestats els Reis

En __________ la setmana passada en els diaris, s'anuncia que __________ d'Orient estan a
punt d'arribar a la ciutat per a fer la tradicional cavalcada.

40.

a)  escrivim / resolguem
b)  escrivim / resolem
c)  escriguem / resolguem

El director vol que __________ una carta als pares dels alumnes perquè __________ el
problema de les absències.

41.

a)  tant com pugues / al més prompte possible
b)  tot el que pugues / el més prompte possible
c)  quant pugues / com abans millor

No dubtes de compartir els textos __________ per les xarxes socials __________.42.

a)  regulant / al Nadal
b)  que regula / per Nadal
c)  on es regulen / en Nadal

S'ha publicat un decret __________ els períodes del dia __________ en què no es pot fer
soroll.

43.

a)  Igual hi ha / amenaça amb
b)  Potser hi haja / amenace a
c)  Pot ser que hi haja / amenace de

__________ problemes en la reunió i algun dels inversors __________ retirar-se.44.

a)  de què se'n pot fer
b)  què se'n pot fer d'ell
c)  de què podem fer-ne d'este

Parlàrem del civisme i __________ en l'àmbit social arreu del món.45.

a)  tots els possibles / curtsmetratges
b)  tot el possible / curtmetratges
c)  tots els possibles / curtmetratges

Farem __________ perquè els __________ s'emeten abans que acabe el cicle de projeccions
d'enguany.

46.

a)  sinó / mentres que
b)  sinó / mentres
c)  si no / mentre que

No estava llavant el cotxe, __________ que estava aspirant-lo __________ jo unflava les
rodes.

47.



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)  als començaments / arran els
b)  a començament / arrel dels
c)  al començament / arran dels

Es va incorporar al nou lloc de treball __________ d'any __________ canvis en les línies
directrius de l'empresa.

48.

a)  Alacant, 14 de gener de
b)  A Alacant, 14 gener
c)  A Alacant, a 14 de gener del

En l'encapçalament de la carta posa: "__________ 2015."49.

a)  cap a / fins a
b)  cap / fins
c)  cap / fins a

El camí el portà __________ aquell bosc __________ arribar al cim de la muntanya.50.

a)  És necessari ser / llançar-se a anar
b)  Té que ser / llançar-se a anar
c)  Hi ha que ser / soltar-se a anar

__________ més atrevit i __________ en bicicleta.51.

a)  absurd / una llum tènue
b)  absurde / un llum tènue
c)  absurd / una llum tènua

Era __________ intentar veure bé l'interior de l'estança perquè tenia __________.52.

a)  n'hi
b)  l'hi
c)  l'en

Josep ha comprat el peix del mercat central esta setmana, però la setmana que ve no
__________ podrà comprar.

53.

a)  aquell àgape / llegums ecològics
b)  aquell àgap / llegums ecològics
c)  aquella àgape / llegums ecològiques

Els plats que tragueren en __________ portaven __________.54.

a)  Les espinaques / un olor molt roín
b)  Els espinacs / un olor molt roín
c)  Els espinacs / una olor molt roïna

__________ s'havien fet malbé i desprenien __________.55.

a)  ensenyar-li'l / anar-hi
b)  ensenyar-lo / anar-hi
c)  ensenyar-li-lo / anar-ne

Apol·lònia porta el banyador per a __________ a la professora de natació, encara que, la
setmana que ve, no podrà __________.

56.



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)  He aprés a riure / de debò i tan en serio
b)  He aprengut a riure'm / de veritat i de pit
c)  He aprés a riure'm / tan seriosament i tan a pit

__________ de mi mateix: abans em prenia les coses __________ que tot se'm feia una
muntanya.

57.

a)  confia en / d'anar-nos-en
b)  confia amb / que ens n'anem
c)  confia amb / que se n'anem

Sempre __________ la nostra ajuda; li ho direm abans __________.58.

a)  dels quals donà
b)  dels què donà
c)  dels quals en donà

El premi fou de quatre milions, __________ dos als familiars més pròxims.59.

a)  comença / a
b)  començarà / en
c)  va a començar / en

L'any que ve __________ la construcció de l'escola bressol __________ aquell descampat.60.

a)  Cadascun / un
b)  Cadascú / u
c)  Cada un / u

__________ dels participants en el torneig de tenis ha de dur pilotes reglamentàries; el
número __________ en guanyarà una d'or.

61.

a)  diverses / el pròxim dimecres en faran
b)  vàries / dimecres que ve faran
c)  algunes / el dimecres vinent en faran

Feren __________ ponències; no obstant això, han decidit que __________ una altra.62.

a)  a / s'hi
b)  a / se'n
c)  en / es

Van trobar els voluntaris __________ esta lamentable situació que veus; i d'això no
__________ parla enlloc.

63.

a)  Per suposat / donat que
b)  Per descomptat / ja que
c)  Per supost / per què

__________ que no serà fàcil guanyar este equip __________ sabem que és el millor del
món, pel seu sistema de joc molt modern.

64.

a)  El / perquè
b)  Li / atés que
c)  Et / doncs

__________ preocupava que l'actriu no vinguera a temps, __________ no tenia substituta.65.



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 espècia / l'orenga triturat
b)  Una espècia / l'orenga triturada
c)  Un espècie / l'orenga triturat

__________ que m'agrada molt és __________ en els menjars fets al forn.66.

a)  Calleu / un cert
b)  Calleu-vos / cert
c)  Calleu / una miqueta de

__________ ja! Es necessita __________ silenci per a poder treballar.67.

a)  Mantingueu / tireu
b)  Manteniu / tireu
c)  Mantenir / tirar

__________ la distància de seguretat i no __________ menjar als animals.68.

a)  l'hi espera / li avises
b)  l'espera / l'avises
c)  l'espera / li avises

Quan torne de les vacacions __________ molta faena; és convenient que __________ d'esta
circumstància.

69.

a)  a la qual s'hi
b)  a què hi
c)  a la qual es

L'empresa ha creat una pàgina web __________ podrà accedir a partir de demà.70.

Normativa ortogràfica

a)  gramófon
b)  gramòfon
c)  gramofon

gramola: __________ que té la trompa acústica en l'interior de l'aparell, es pot tancar com una
caixa i és fàcil de transportar.

71.

a)  argüix / d'Etiopia
b)  argüix / d'Etiòpia
c)  arguïx / d'Etiòpia

L'historiador __________ que els jueus originals eren negres africans __________.72.

a)  l'avantguarda / postguerra
b)  l'avanguarda / post-guerra
c)  l'avantguarda / posguerra

El museu acollirà durant quinze dies més de vint obres de __________ europea de la
__________.

73.

a)  adhient / l'escasa
b)  addient / l'escasa
c)  adient / l'escassa

Este moble no és __________ amb la resta, la qual cosa demostra __________
professionalitat del decorador.

74.



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)  fluït / agraint
b)  fluid / agraint
c)  fluit / agraïnt

El trànsit de cotxes de la ciutat ha __________ sense embussos, cosa que acabarem
__________ al desviament provisional.

75.

a)  cínic / irespectuós
b)  cínic / irrespectuós
c)  cínnic / irrespetuós

Mostrà un gest __________ i __________ quan el va veure arribar a la festa.76.

a)  L'arèola és una àrea xicoteta, especialment la que circunda alguna cosa.
b)  Amb la fòrmula de l'equació podem resoldre la incógnita plantejada en el problema.
c)  Els plats destacats són: escalopa de llom, galta de vedella, déntol al forn i coliflor amb beixamel.

Quina és la l'oració que està ben escrita?77.

a)  ressituar / linòleum
b)  ressituar / linoleüm
c)  resituar / linòleum

Hem de __________ el __________ en una altra part de la paret.78.

a)  quòrum / continuitat
b)  quorum / continuïtat
c)  quòrum / continuïtat

Una vegada comprovat que hi ha el __________ suficient, s'ha passat, sense solució de
__________, a debatre l'orde del dia.

79.

a)  propparent / tisis
b)  propparent / tisi
c)  proparent / tisi

El seu __________ va estar malalt de __________ molt de temps.80.

a)  políglota / refeu
b)  políglot / reféu
c)  poliglota / reféu

La seua obra __________ es __________ en part l'any 2006 i, totalment, l'any 2010, gràcies a
un grup de treball voluntari.

81.

a)  baró / abraonat
b)  baró / abragonat
c)  varó / abragonat

De seguida, l'altre __________ s'ha __________ sobre l'agressor i l'ha pogut interceptar i
detindre.

82.

a)  colegiata / prevenda
b)  col·legiata / prevenda
c)  col·legiata / prebenda

Antigament, l'eclesiàstic de la __________ rebia una __________ del poble.83.



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)  trévols / ferratgeres
b)  trébols / ferratgeres
c)  trévols / ferrageres

Diverses espècies de __________ són àmpliament cultivades com a plantes __________.84.

a)  ametista / l'esternom
b)  ametista / l'estèrnum
c)  amatista / l'estèrnun

Portava una agulla de pit amb una __________ a l'altura de __________.85.

a)  estiraiarronsa / purasang
b)  estira i arronsa / pura-sang
c)  estira-i-arronsa / pura sang

Hi hagué un intens __________, però finalment comprà el cavall __________.86.

a)  gingebre / maria lluïsa
b)  gingebre / marialluïsa
c)  gengibre / maria lluïsa

Pots preparar una infusió amb una cullerada de __________ i unes quantes fulles de
__________.

87.

a)  subbrigadier / jujitsu
b)  subrigadier / jujisu
c)  subbrigadier / txujitzu

El __________, en el temps lliure, practicava __________.88.

a)  el XI / de
b)  l'XI / d'
c)  l'XI / de

En __________ Festival de Música, interpretaran "La consagració de la primavera"
__________ Stravinsky.

89.

a)  corba / curvatura
b)  impressor / impressa
c)  llavi / llabial

Quina parella de paraules està ben escrita?90.
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prova grau superior 
primera fase juny 2015 

9.00 hores 





prova
grau superior

segona fase

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

Esclaus de l’ horror vacui

L’expressió llatina horror vacui (por del buit) s’utilitza en pintura per

a descriure la necessitat d’omplir tot un espai buit en una obra amb

algun tipus de disseny o d’imatge. Hui en dia, esta màxima presidix

les  nostres  vides.  Vivim  abduïts  per  internet,  la  televisió,  els

videojocs, Facebook i per infinits whatsapps i tweets.

Amb tot, grans fites intel·lectuals de la humanitat s’han assolit gràcies

a l’horror vacui. Molts creadors pinten, escriuen o componen música

per  a  entendre  i  assaborir  el  món,  però  també  per  a  omplir  este

abismal  forat  existencial.  L’home  contemporani  ja  no  patix  atacs

virals  procedents  de  l’exterior.  Ara,  les  malalties  provenen  de  la

nostra  pròpia  psique  en  forma  de  trastorns  de  dèficit  d’atenció,

hiperactivitat, estrés o addicció a les noves tecnologies. 

Vivim en un món de ritme vertiginós i  d’egos insaciables, en què

sembla que tenim prohibit avorrir-nos i perdre el temps. Dispersem

l’atenció en menudeses que atrofien el nostre intel·lecte i volem estar

hiperinformats  sense  saber  que  en  realitat  estem  “infotoxicats”.

Incapaços  de  desconnectar,  omplim totes  les  hores  fent  qualsevol

cosa fins a arribar a l’extenuació mental. 

Per a aspirar al reparador silenci de la ment en blanc, no tenim altre

remei  que  deixar  de  ser  esclaus  de  l’horror  vacui,  encara  que  el

necessitem també un poc per al nostre benestar personal. Si  no, la

vida seria insuportable.



Lectura 2

La intimitat es defensa a casa

La compra de WhatsApp per part de Facebook ha encés les alarmes

sobre l’ús que esta xarxa puga fer de les dades dels usuaris. Segons

els seus dissenyadors, no hi ha motius per a inquietar-se, encara que

són poques les persones que saben què han acceptat a l’instal·lar-se

l’app i  que  WhatsApp  pot  modificar  les  condicions  quan  vullga.

L’usuari és el responsable de revisar-les periòdicament.

Amb  estes  premisses  tan  volàtils,  la  solució  passa  per  aprendre  i

ensenyar el concepte de privacitat, és a dir, el “dret i propietat de la

pròpia intimitat i vida privada”. Però no sols la de la mateixa persona,

sinó també la dels amics i familiars, especialment la dels menors. No

és estrany veure, en els perfils o en els contactes en xarxes socials,

fotografies de menors penjades pels pares. No obstant això, la imatge

dels  fills  els  pertany a  ells  i  no als  seus pares.  D’esta  manera,  si

nosaltres no pensem fins a on pot arribar la foto familiar que hem

penjat en el nostre perfil i que qualsevol pot copiar i reenviar, com ho

han de fer els nostres fills adolescents? A vegades, menys és més.

Menys informació penjada en la xarxa equival a més seguretat i més

privacitat. 

Encara que els dissenyadors han de protegir i defendre la privacitat

dels  usuaris,  els  primers  que  han  d’utilitzar  coherentment  estos

recursos som nosaltres mateixos. 



Àrea d’expressió escrita

Dictat

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



Redacció
Escriga  un text,  com per  exemple  un article  d’opinió  o un  assaig  breu,  en  què expose i
argumente el seu punt de vista sobre un dels dos temes següents (300 paraules).

a) Espècies en perill d’extinció . La pèrdua actual de biodiversitat té una magnitud sense
precedents  en  la  història.  Quines  són  les  principals  causes  i  amenaces  directes  i
indirectes d’esta pèrdua? Quines mesures caldria adoptar per a evitar-ho?

b) Economia  circular:  reduir,  reutilitzar  i  reciclar .  El  model  tradicional  basat  en
l’economia lineal d’“usar i tirar” és insostenible en un planeta de recursos finits, i el seu
col·lapse i conseqüències són cada vegada més evidents. Enfront d’este model, n’ha
sorgit  un altre d’economia circular. Està d’acord amb este nou tipus d’economia? De
quina manera contribuïx a fer-la possible? Creu que el que s’està fent és suficient per a
revertir la tendència autodestructiva? 

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,  si  es  telefona  des  de  fora  de  la  Comunitat
Valenciana)

Calendari i estructura de la prova

Primera fase
Àrea de comprensió 10%

Àrea d’estructures lingüístiques 30%

Segona fase
Àrea d’expressió escrita 30%

Àrea d’expressió i interacció orals 30%

Mínim per a aprovar: 60%

prova grau superior
segona fase juny 2015

9.00 h



DICTAT 

JUNY 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La veu de la senyora no cessà, sinó que es 

dissipà. La somorta penombra feia pudor de 

taüt, embafadora de tan dolça, amb la glicina 

que havia florit encastada a la paret de fora pel 

salvatge i silenciós sol de setembre, destil·lada i 

cohobada. En l’estança, entrava, ara i adés, 

l'aleteig remorós dels pardals com una vara 

flexible i llisa brandada per un marrec desvagat, 

mentres aquell rostre pàl·lid i ullerós l'observava 

per damunt del vague triangle de blonda dels 

punys i el coll. L'anciana havia passat tota la 

vida atrinxerada en la vella injúria, ultratjada i 

traïda per l'afront final rotund que fou la mort del 

seu promés, un home del qual ningú no sabia si 

no tenia passat o és que no gosava revelar-lo. 



DICTAT B 

JUNY 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Passava un carro amb la vela posada o un 

camió amb els fanals damunt dels parafangs, 

mig desballestat o, més infreqüentment, algun 

autobús de línia amb el sostre sempre ben 

carregat d'embalums. De tant en tant, se sentia 

un terrabastall d'explosions i d'esbufecs, i 

apareixia l'aplanadora. Era el més estrany i 

singular dels vehicles, amb un corró de 

diàmetre tan alt com jo mateix i dos rodes 

massisses. No tenia un motor regular 

d'explosió, sinó un mecanisme de locomotora 

governat pel maquinista, que conduïa dret. 

Quan es movia, els vidres tremolaven 

violentament com si una commoció molt 

profunda sacsejara la terra sencera. La meua 

felicitat més gran era pujar dalt d'aquella 

màquina i fantasiejar que jo conduïa aquella 

béstia mecànica que tot ho arrasava. 



prova
grau superior

segona fase
Alacant, 27 de juny

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

Seriòfils

Una empresa  nord-americana  de  pel·lícules  i  sèries  per  streaming

planeja  el  seu  llançament  a  Espanya  al  setembre.  En  l’actualitat,

compta amb quasi cinquanta milions d’usuaris en tot el món.

Tradicionalment, una de les excuses per a piratejar pel·lícules i sèries

de televisió ha sigut la inexistència a Europa d’un servici com el que

oferix esta empresa; milers de pel·lícules i sèries de TV per streaming

a canvi d’una tarifa plana. L’arribada d’este servici es pot convertir

en  una  batalla  de  conseqüències  imprevisibles  per  al  sector

audiovisual europeu. Amb l’arribada a França i a Alemanya, països

extraordinàriament  proteccionistes quant a  determinats  sectors  clau

de la seua economia, s’enceta el debat de fins a quin punt s’ha d’obrir

la mà a les empreses de la nova economia digital. 

Els problemes que haurà d’afrontar esta empresa no són pocs. Caldrà

determinar els gustos particulars dels consumidors en cadascun dels

països on pretén assentar-se, haurà de tindre en compte les complexes

regulacions que cada país establix per a protegir els sectors menys

dinàmics de la seua economia i el fenomen de la pirateria. Però el

primer  que  haurà  de  decidir  és  si  els  hipotètics  guanys  podran

compensar l’esforç que implicarà la batalla contra sectors com el de

la distribució cinematogràfica. De moment, Europa, amb este servici

o sense,  seguirà sense ser  els Estats  Units.  Almenys  en el  terreny

audiovisual.



Lectura 2

Dependència de les noves tecnologies

Les noves tecnologies s’han anat incorporant en els últims anys en la

nostra  societat  per  a  oferir-nos  la  possibilitat  d’interactuar  i

comunicar-nos  de  forma  quasi  immediata  amb  qualsevol  part  del

món.

Hui en dia és pràcticament impossible pensar en una realitat sense

internet, telèfon mòbil, videojocs... Els efectes positius que deriven de

l’arribada de les noves tecnologies a la vida diària de les persones són

indubtables: agilització de tràmits i  gestions; accés a una quantitat

il·limitada d’informació;  poder posar-se en contacte amb els  altres

sense que la distància siga un impediment, i sens dubte la manera de

disfrutar de l’oci.

No  obstant  això,  les  noves  tecnologies  no  són  ni  beneficioses  ni

perjudicials  per  a  la  salut  de  l’usuari,  sinó  que  l’efecte  positiu  o

negatiu  depén  de  l’ús  que  se’n  faça.  Un  mal  ús  d’estes  “noves

tecnologies” pot acabar provocant una addicció. 

La diferència entre un hàbit i una addicció és el grau d’interferència

que puga tindre l’activitat en la vida quotidiana, com en les relacions

socials. La conducta addictiva influïx en l’esfera emocional i social

de  la  persona,  i  pot  provocar  problemes  laborals,  de  rendiment

acadèmic o de deteriorament  en diferents  aspectes  de la  vida.  Per

això, enfortir el vincle afectiu i social de forma real amb els altres és

imprescindible per  a  poder compartir  sentiments  i  emocions sense

caure en la dependència de les noves tecnologies.



Àrea d’expressió escrita

Dictat

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



Redacció
Escriga  un text,  com per  exemple  un article  d’opinió  o un  assaig  breu,  en  què expose i
argumente el seu punt de vista sobre un dels dos temes següents (300 paraules).

a) Cuina de disseny o cuina tradicional.  Alguns restaurants han aconseguit situar-se al
cim de la cuina internacional amb plats molt sofisticats, que equiparen la cuina amb l’art.
En canvi, altres opten per la cuina de mercat i per fer els plats tradicionals de tota la
vida. Expresse les seues preferències respecte a estos tipus de restaurants.

b) La necessitat i el dret a la informació . En funció de la manera com s'organitze i com
s'explique la informació, se’ns donarà una visió o una altra del nostre món. Creu que els
mitjans de comunicació actuals divulguen la informació de manera neutral o tenen una
perspectiva condicionada per interessos econòmics, polítics o d’una altra índole?

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,  si  es  telefona  des  de  fora  de  la  Comunitat
Valenciana)

Calendari i estructura de la prova

Primera fase
Àrea de comprensió 10%

Àrea d’estructures lingüístiques 30%

Segona fase
Àrea d’expressió escrita 30%

Àrea d’expressió i interacció orals 30%

Mínim per a aprovar: 60%

prova grau superior
segona fase juny 2015

9.00 h



DICTAT 

ALACANT, JUNY 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tanca els ulls per a evitar la coïssor que li 

provoca el foc de la llar. Les flames li claregen a 

través de les parpelles i la memòria n’associa la 

turbulència a la llum del vint-i-cinc d’agost, 

afegint-hi l’espurneig del riu, els cruixits del 

llaüt, les fuetades de les sàgoles, el lliscament 

de l’aigua lluminosa, les veus dels tripulants. Li 

torna la barreja de sensacions que la dominava 

d’ençà del comiat dels oncles al moll. Colpida 

pel plany, havia hagut de véncer la resistència a 

embarcar que va agafar-la desprevinguda al 

mig de la passarel·la i l’havia fet vacil·lar a risc 

de caure al riu. A penes havia durat un sospir, 

però l’havia enquimerada. Havien salpat de 

seguida, acomboiats pels adéus consirosos 

dels oncles.  


