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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 

DURADA/ 

DURACIÓN: 

45 min. 

NOTA: ______ 

APTE / APTO NO APTE / NO APTO 

Corrector/a   
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EXERCICI 1 

A continuació, escoltareu dues vegades uns fragments d’uns programes de televisió 

sobre una traducció inèdita de Sanchis Guarner. En acabar, disposareu de dos 

minuts per a contestar o per a repassar les respostes. 

 

Emparelleu els títols amb els fragments que tot seguit escoltareu. Tingueu en compte 

que hi ha 2 títols que no es corresponen amb cap fragment. No escrigueu en les 

zones ombrejades de la taula de respostes. El primer enunciat (0) és un exemple. 

 

 

EXEMPLE  

a) Publicació d’una traducció inèdita de Sanchis Guarner. 

b) Un romanista gairebé desconegut.  

c) Un ofici molt antic. 

d) Recobrament d’una obra dels anys 40.  

e) Commemoració múltiple. 

f) Un llac ple de folklore i llegendes. 

g) Lloc atractiu perquè està apartat dels avanços tecnològics.  

h) Aportació de caire etnològic i antropològic. 

https://www.youtube.com/watch?v=E2UYpu3eGfg 

https://www.youtube.com/watch?v=oF6DXeBAmjM 

 

FRAGMENT EXEMPLE 0  1 2 3 4 5 

TÍTOL a      

CORRECTOR/A √      

 

                                   TOTAL (5 x 2 punts)_______________ /10 punts 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E2UYpu3eGfg
https://www.youtube.com/watch?v=oF6DXeBAmjM
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EXERCICI 2 

A continuació, escoltareu dues vegades un fragment d’un reportatge sobre el 

morrut. En acabar, disposareu de dos minuts per a contestar o repassar les respostes. 

 

Escriviu en el requadre blanc la lletra que tinga l’opció correcta. Tingueu en compte 

que, per a cada qüestió plantejada, només hi ha una resposta correcta. No 

escrigueu en les zones ombrejades de la taula de respostes. El primer enunciat (0) és 

un exemple. 

 

 

 

 

 

 

1.  Quan a Elx el 2005 es detectà el morrut 

a)  encara no en tenien notícia de l’existència. 

b)  constituïa un maldecap, però es confiava en la ciència per a combatre’l.  

c)  hi havia els avanços tecnològics per a detenir-ne l’avanç. 

 

2. En poc de temps a la Comunitat Valenciana 

a)  la plaga es controla de manera palesa. 

b)  els insectes morts es poden veure per totes bandes.  

c)  hi ha palmeres mortes pertot arreu. 

 

3. Amb la reforma de la Generalitat aprovada al final del 2009 

a)  s’ampliava la dotació econòmica per combatre l’insecte. 

b)  els propietaris de les palmeres malaltes n’eren els responsables. 

c)  s’indemnitzava els propietaris amb 50€ per cada palmera infectada. 

 

4. El morrut  

a)  va arribar al Mediterrani des d’Indonèsia. 

b)  va passar des d’Egipte a la resta dels països nord-africans. 

c)  és originari del nord d’Àfrica, concretament d’Egipte. 

 

5. A les nostres terres la infestació de l’insecte s’ha produït per 

a) la globalització i l’augment del trànsit turístic. 

b) la importació de palmeres egípcies a partir de l’any 1995. 

c) la forta demanda de palmeres barates pel sector de la construcció. 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvY1YOW6jk 

 

 

 

 

 

 

                                        TOTAL (5 x 2 punts)_______________ /10 punts 

AFIRMACIONS EXEMPLE    0 1 2 3 4 5 

OPCIÓ a      

CORRECTOR/A √      

Exemple: 

0. L’any 2005 es localitzà l’insecte a Elx 

a)  en unes palmeres d’uns vivers. 

b) al Port de València. 

c) a les costes de Granada. 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvY1YOW6jk


 DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

 I ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL 

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 

PROVES DE CERTIFICACIÓ 

2013-2014 

VA_NA_CO_MA_14 

 

4/4 
 

 

EXERCICI 3 
 

A continuació, escoltareu dues vegades uns fragments d’unes notícies. En acabar, 

disposareu de dos minuts per a contestar 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 escrigueu en les zones ombrejades 

de la taula de respostes. El primer enunciat (0) és un exemple. 

 

 V F  

EXEMPLE 

0. Hi ha ciutats europees on es paga per utilitzar els lavabos públics. 

X  √ 

1. Les professions noves giren al voltant d’Internet exclusivament.      

2. El sector energètic és el que ha experimentat més canvis.      

3. Hi ha carreres ara poc demanades, però amb moltes perspectives de futur.    

4. El gestor de comunitats en línia ha de tenir tacte, aguant i saber escriure bé.    

5. Qualsevol informàtic és idoni per a ser màrqueting mànager en línia.    

6. El responsable de reputació en línea vigila els comentaris fets sobre l’empresa.    

7. Els administradors en línia necessiten el suport d’oficines materials.    

8. Guifi.net és una empresa privada de telecomunicacions.    

9. Guifi.net és independent d’Internet, però ofereix connectar-s’hi.    

10. Actualment és la xarxa privada de wifi més extensa del món.    

https://www.youtube.com/watch?v=Qqo77zBC0iE 

http://valencia.guifi.net/valencia-guifi-radioklara-1 

 

TOTAL (10 x 1 punt)_______________ /10 punts 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqo77zBC0iE
http://valencia.guifi.net/valencia-guifi-radioklara-1

