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COGNOMS / APELLIDOS: 
_________________________________________________  
NOM / NOMBRE: 
_________________________________________________________

DNI o PASSAPORT / DNI o PASAPORTE: ____________________________

Núm. EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE ____________________________

LLOC D’EXAMEN / LUGAR DE EXAMEN: EOI 
_________________________________

PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL / PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL 

CERTIFICAT DE NIVELL AVANÇAT – IDIOMA VALENCIÀ 
CERTIFICADO DE NIVEL AVANZADO – IDIOMA

VALENCIANO

DELS ENSENYAMENTS OFICIALS D’IDIOMES / DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE IDIOMAS

2. PROVA DE COMPRENSIÓ  ORAL
 

PUNTUACIÓ/PUNTUACIÓN TOTAL: 30

60% = 18 50% = 15

DURADA/
DURACIÓN:

45 min .

NOTA:  ______

� APTE / 
APTO

� NO APTE/NO APTO CONDICIONAL � NO APTE / NO APTO

Corrector/a 
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EXERCICI 1

A continuació, escoltareu dues vegades uns fragment s d’un programa en què es parla
de l’obra de Joanot Martorell,  Tirant lo Blanc.  En acabar, disposareu de dos minuts
per a contestar o per a repassar les respostes.

Emparelleu  els  enunciats  següents amb els  fragments  que escoltareu,  segons les
afirmacions que conté cada fragment. Tingueu en com pte que hi ha enunciats que no
es corresponen amb cap fragment. El primer fragment  és un exemple.  No escrigueu
en les zones ombrejades de la taula de respostes.

Tirant lo Blanch

EXEMPLE

a. Una innovació és l’intent de divulgar-ne l’autori a.

b. Actualment arriba a bona part de la població mundial en la pròpia 
llengua. 

c. La vida de Martorell s’assembla a la d’un personatge de ficció.

d. La part amorosa del Tirant és la més traduïda.

e. Les qualitats de Tirant i les gestes són versemblants. 

f. S’hi narra la presa de Constantinoble, avui Istanbul. 

g. El Tirant era un aval dels deutes contrets per Martorell. 

h. Un dels eixos principals són les escenes cavalleresques.

http://www.youtube.com/watch?v=2Y6Fv2ekU4o  Nou 24 RTVV Canal 9. (Adaptació)

FRAGMENT EXEMPLE
0 1 2 3 4 5

ENUNCIATS a)

CORRECTOR/
A

√

TOTAL (5 x 2 punts)_______________ /10 punts 
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EXERCICI 2

A continuació, escoltareu dues vegades un fragment d’un reportatge sobre la Ribera
Alta.  En  acabar,  disposareu  de  dos  minuts  per  a  con testar  o  per  a  repassar  les
respostes.

Marqueu amb una creu la casella V (veritable) o F ( fals) de cadascun dels enunciats
següents, d’acord amb el contingut del text. No esc rigueu en les zones ombrejades de
la graella.

La Ribera Alta

V F

EXEMPLE
0. La Foia de Bunyol no forma part de la Ribera Alta .

X √

1. La Ribera Alta  és a  molta altura sobre el nivell del mar.

2. El riu Bunyol alimenta el cabal del Magre en desaiguar-hi.

3. L’àrea drenada pel Magre és la major de les dels afluents del Xúquer.

4. A l’Alt de Tous, el Xúquer forma una cascada de cinc-cents metres.

5. El Sellent, tributari del Xúquer, fa un recorregut llarg fins a arribar-hi.

6. El Cànyoles i el Barxeta desguassen a l’Albaida.

7. El Devastador és un dels afluents del Xúquer.

8. Les riuades freqüents han dificultat el procés de formació de la Ribera.

9. El sòl productiu de la Ribera és resultat dels llims dipositats pels rius.

10. Una part de l’Albufera pertany a la Ribera Alta. 

http://www.youtube.com/watch?v=0y0Rk9b32p0 
Mancomunitat de La Ribera Alta. (Adaptació)

 TOTAL (10 x 1 punt)_______________ /10 punts
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EXERCICI 3

A  continuació,  escoltareu  dues  vegades  un  fragment  d’un  noticiari.  En  acabar,
disposareu de dos minuts per a contestar o per a re passar les respostes.  Decidiu
quina opció ( a, b o  c) és la correcta i escriviu la resposta en la grael la. La primera
pregunta (0) és un exemple.  No escrigueu en les zon es ombrejades de la taula de
respostes.

PREGUNTES:

1. A Espanya s’invertirà
             a)  la tercera part del total de les ajudes europees previstes.
              b)  el triple de les ajudes europees previstes.
              c)  un total de tres ajudes.

2. A Europa, la mitjana de l’ús del transport ferrovia ri
 a) coincideix amb la mitjana espanyola.
 b) té un percentatge major que la mitjana espanyola.
 c) ha minvat durant els últims anys.

3. El corredor mediterrani
a) arribarà fins a la Comunitat Valenciana.
b) recorrerà la costa de tots els països mediterranis.
c) travessarà la Comunitat Valenciana.

4. La Unió Europea ha rebutjat
a) tots els trams de túnels per la perillositat.
b) un tram de túnels de la  Comunitat Valenciana.
c) un pas subterrani que travessava els Pirineus.

5. L’eix mediterrani formarà part
a) d’una xarxa major que arriba prop d’Ucraïna.
b) de la xarxa bàsica d’Ucraïna.
c) de la xarxa que passarà pel sud d’ Itàlia i Ucraïna.

http://www.rtvv.es/va/europaaldia/Europa-al-dia-Cap_13_769853013.html

TOTAL (5 x 2 punts)_______________ /10 punts
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Preguntes 0
EXEMPLE

1 2 3 4 5

Resposta a

Corrector/a √

EXEMPLE
0. Brussel·les  aportarà al corredor mediterrani

a) un màxim d’un 40% del cost.
b) el 40% del cost total.
c) tots els recursos econòmics necessaris per a la realització.


