
PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JULIOL 2020

PART COMUNA:
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL

Duració: 45 minuts

OBSERVACIONS: Test de 30 preguntes de 4 resposta amb una única vàlida.
Les respostes correctes valen 0,3 punts i les incorrectes resten 0,1 punts.

Només seran vàlides les preguntes anotades en la fulla de respostes final.

Pregunta 01: La unitat mínima d'informació que s'usa en informàtica rep el
nom de:
    A) bit.
    B) Byte.
    C) Mega.
    D) Dada.

Pregunta 02: Ordena de més antic a més modern les tecnologies que han
marcat les diferents generacions d'ordinadors.

A) Tubs de buit, transistors, microprocessadors i circuits integrats.
B) Tubs de buit, transistors, circuits integrats i microprocessadors.
C) Transistors, tubs de buit, circuits integrats i microprocessadors.
D) Transistors, tubs de buit,  microprocessadors i circuits integrats.

Pregunta  03:  Indica  el  component  Hardware que  NO és  imprescindible
perquè  un ordinador personal puga funcionar.
    A) Placa base.
    B) Processador.
    C) Monitor.
    D) Memòria RAM.

Pregunta 04: Quin dels següents és un connector d'ordinador utilitzat com
a eixida de vídeo digital?
    A) USB.
    B) RJ45.
    C) VGA.
    D) DVI.

Pregunta 05: Quantes fotografies de 2 MegaBytes caben en un USB de 2
GigaBytes segons el sistema binàri per a emmagatzematge ( base 2¹⁰)?
    A) 1024.
    B) 1000.
    C) 100.
D) 512.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 d'abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas  de  Régimen  Especial,  por  la  que  es  convocan  pruebas  de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  (DOGV núm.  8804,
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Pregunta 06: A quin tipus de Software pertany el programa “Windows”?
A) Software d'aplicació.
B) Software de programació.
C) Software de sistema.
D) Pertany a tots els tipus.

Pregunta 07: Indica quina és una funció del Sistema Operatiu.
A) Permetre crear documents de text amb format i disseny.
B) Permetre accedir i gestionar els dispositius d'Entrada i eixida.
C) Permetre retocar imatges i fotografies.
D) Totes les respostes són funcions del Sistema Operatiu.

Pregunta 08: Quin de les següents és una llibertat del *Sw lliure?
A) La llibertat d'usar el programa, però només amb certs propòsits.
B) La llibertat d'estudiar com funciona el programa però sense modificar-lo.
C) La llibertat de distribuir còpies del programa a un mòdic preu.
D) La llibertat de millorar el programa i fer públiques aqueixes millores.

Pregunta 09: En els programes ofimàtics de processament de textos, les
capçaleres i peus de pàgina...

A) Només afecten la pàgina en la qual es defineixen.
B) Afecten només l'última pàgina.
C) Afecten a totes les pàgines del document.
D) No afecten visiblement el document.

Pregunta 10:  En els  programes ofimàtics de Full  de càlcul;  s'utilitza  el
símbol $, davant de la fila o la columna d'una cel·la, per a...

A) Realitzar referències a valors monetaris de tipus dòlar.
B) Realitzar valors monetaris en dòlars.
C) Realitzar referències relatives a les cel·les.
D) Realitzar referències absolutes a les cel·les.

Pregunta  11:  En  els  programes  ofimàtics  de  base  de  dades;  les  claus
primàries...
    A) Serveixen per a crear formularis més accessibles a l'usuari.

B) Serveixen per a identificar de manera exclusiva els registres de cada taula.
C) Serveixen per a definir els tipus de dades dels camps de cada taula.
D) Serveixen per a relacionar els registres de les vistes de dades.

Pregunta 12:  En els programes ofimàtics de presentacions digitals;  els
efectes de pas entre diapositives reben el nom de...

A) Transicions.
B) Animacions.
C) Efectes de pas.
D) Diapositives.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 d'abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas  de  Régimen  Especial,  por  la  que  es  convocan  pruebas  de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  (DOGV núm.  8804,
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Pregunta 13: La resolució d'impressió d'una imatge s'expressa en...
A) Píxels.
B) Píxels d'alt per píxels d'ample.
C) Píxels per polzada.
D) Polzades.

Pregunta 14: Indica quin és un format d'àudio sense compressió.
    A) mp3.
    B) flac.
    C) ogg.
    D) wav.

Pregunta 15: Els códecs de vídeo són...
A) Una altra manera de cridar als tipus de vídeo.
B) Les maneres de codificar els fotogrames del vídeo.
C) Els contenidors del so i imatges que conformen un vídeo.
D) Les propietats específiques dels fotogrames del vídeo.

Pregunta 16: Quin no és un Dret Digital segons la nova *LOPDGDD?
A) Renovació.
B) Accés.
C) Oposició.
D) Rectificació.

Pregunta 17:  El concepte de duplicar i guardar dades d'un ordinador de
manera que es pot utilitzar per a restaurar la informació original després
d'una eventual pèrdua de dades, es denomina...

A) Còpia de seguretat.
B) Restauració de seguretat.
C) Seguretat de dades.
D) Llicència de seguretat.

Pregunta 18: Indica el concepte que NO és una tècnica habitual de Phising
en Internet.

A) Cadenes de correu que divulguen informació falsa.
B) Alertes falses d'activitats sospitoses en comptes bancaris.
C) Notificacions  d'activitats falses a les xarxes socials.
D)  Missatges sobre enviaments d'aplicacions de compres no realitzades.

Pregunta 19: El mètode que utilitza claus diferents, es diu...
A) Xifrat digital.
B) Xifrat simètric.
C) Xifrat doble.
D) Xifrat asimètric.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 d'abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas  de  Régimen  Especial,  por  la  que  es  convocan  pruebas  de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  (DOGV núm.  8804,
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Pregunta 20: Quin NO és un programari de protecció en l'ordinador?
A) Firewall o tallafocs.
B) Antimalware.
C) Antivirus.
D) Wall o mur.

Pregunta 21: Com es denomina a la mena de xarxa que té una grandària
xicoteta com en una llar o un edifici?

A) LAN.
B) MAN.
C) WAN.
D) PA.

Pregunta  22:  El  dispositiu  de  xarxa  a  través  del  qual  ens  connectem
habitualment a Internet o altres xarxes des d'una xarxa domèstica es diu...

A) Router o Encaminador.
B) Switch o Conmutador.
C) Wi-Fi.
D) ISP.

Pregunta 23: Indica quina de les següents és una adreça IP.
A) http://www.google.es
B) 91:75:1a:*ec:9a:c7
C) 192.168.0.1
D) 255.255.255.255.255

Pregunta 24: Quin NO és un dispositiu d'interconnexió de xarxa:
A) Encaminador.
B) Switch.
C) Hub.
D) ISP.

Pregunta 25: Indica quina és la tecnologia d'Internet més antiga:
A) Correu electrònic.
B) Pàgines Web.
C) Xarxes socials.
D) Blogs.

Pregunta 26: Com es diu el servei d'Internet que converteix noms de 
domini en direccions IP?
    A) IPS.
    B) DNS.
    C) HTTP.
    D) WEB.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 d'abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas  de  Régimen  Especial,  por  la  que  es  convocan  pruebas  de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  (DOGV núm.  8804,
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Pregunta 27: Quin de les següents es considera una Xarxa social?
A) Wikipedia.
B) Hotmail.
C) Wordpress.
D) Twitter.

Pregunta 28:  El  concepte de Web 2.0 implica  que les pàgines d'aquest
tipus...

A) Faciliten el compartir informació.
B) Faciliten la col·laboració.
C) Generen comunitats web.
D) Totes les respostes són correctes.

Pregunta 29: Indica quin NO és una eina col·laborativa de creació.
A) Emmagatzematge compartit, com Google Drive.
B) Pàgines web de blogs, Wordpress o Bloguer.
C) Enciclopèdies web de contingut compartit, com Wikipedia.
D) Programari ofimàtic instal·lat en l'ordinador, com LibreOffice.

Pregunta 30: El llenguatge bàsic amb el qual es creen les pàgines web es
denomina...

A) HTML.
B) HTTP.
C) TCP/IP.
D) L'idioma de cada país.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 d'abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y
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FULLA DE RESPOSTES
OBSERVACIONS: Test de 30 preguntes de 4 resposta amb una única vàlida.
Les respostes correctes valen 0,3 punts i les incorrectes resten 0,1 punts.

Contestar amb lletres majúscules.

Només seran vàlides les preguntes contestades en la següent taula:

01 > 02 > 03 > 04 > 05 >

06 > 07 > 08 >  09 > 10 >

11 > 12 > 13 > 14 > 15 >

16 > 17 > 18 > 19 > 20 >

21 > 22 > 23 > 24 > 25 >

26 > 27 > 28 > 29 > 30 >

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 d'abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas  de  Régimen  Especial,  por  la  que  es  convocan  pruebas  de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  (DOGV núm.  8804,
05.05.2020).
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PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE
GRAU SUPERIOR

JULIOL 2020
PART COMÚ:

LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS)
Duració: 1 hora i 15 minuts

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JULIO 2020
PARTE COMÚN:

LENGUA EXTRANGERA (INGLÉS)
Duración: 1 hora y 15 minutos

ADVENTURER OF THE YEAR

Kilian Jornet arrived to Everest base camp with the objective of getting a Fastest Known
Time (FKT) for an up and down trip of the world’s tallest mountain from the Tibetan side.
Jornet reached Everest’s summit twice within a single week, first on May 22, then again on
May 27. Both times he climbed solo, without the use of supplemental oxygen, without fixed
ropes, and without reliance on supplies or support.

Climbing Everest without oxygen twice in the same week has been done once before, in
2007 by Pemba Dorje Sherpa, whose ascents were seven days apart.

However,  Jornet  had food poisoning,  which  slowed him down,  especially above 7,000
meters. He had diarrhea, vomiting, but he knew it wasn't going to kill him .

Emotional control is very important,” says Jornet, “especially in mountaineering. Euphoria
can be just as dangerous as fear. You can be happy, but you need to be able to really not
listen to these emotions when making decisions to keep going.

Since he was a kid,  recovery was one thing he was very good at.  His  parents  were
mountaineers and he climbed mountains at the age ot three in Spain with his family. He
has a passion for moving in the mountains.

He is the most dominating endurance athlete of his generation. In just eight years, Jornet
has won more than 80 races, claimed some 16 titles and set at  least a dozen speed
records,  many of  them in  distances that  would  require  the  rest  of  us to  purchase an
airplane ticket. He has run across entire landmasses (Corsica) and mountain ranges (the
Pyrenees), nearly without pause. He regularly runs all  day eating only wild berries and
drinking only from streams.

sources: A text adapted from National Geographic 
www.nationalgeographic.com/adventure/features/adventurers-of-the-year/2018/kilian-jornet-mountain-runner/

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la
Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació
Professional  i  Ensenyaments  de  Règim  Especial,  per  la  qual  es
convoquen  proves  d'accés  als  cicles  formatius  de  Formació
Professional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La  calificación  de  esta  parte  o  apartado  se  adaptará  a  lo  que  establece  la
Resolución  de  29  de  abril  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas
de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 8804,
05.05.2020).
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Read the instructions for each question carefully before answering.

1. Answer the following questions. Write complete sentences. (1point)

a) According to the text, Killian Jornet arrived to Everest. What was his 
objective? (0,5 points)

b) What problems did Killian have when climbing Everest? (0,5 points)

2.Find a synonym in the text for these words.(1 point)

a) extreme happiness : ________________ (0,5 points)

b) child: ________________ (0,5 points)

3. Are  the  following  sentences  true  or  false?  Underline  the  correct
option.(1 point)

a) Killian  Jornet  was  the  only  one  climbing  the  Everest  whithout  oxygen
twice.TRUE/ FALSE (0,5 points)

b) Killian  Jornet  climbed  mountains  when  he  was  a  child.  TRUE/FALSE (0,5
points)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la
Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació
Professional  i  Ensenyaments  de  Règim  Especial,  per  la  qual  es
convoquen  proves  d'accés  als  cicles  formatius  de  Formació
Professional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La  calificación  de  esta  parte  o  apartado  se  adaptará  a  lo  que
establece la  Resolución de 29  de  abril  de  2020,  de  la  Dirección
General  de  Formación  Profesional  y  Enseñanzas  de  Régimen
Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos
formativos  de  Formación  Profesional  (DOGV  núm.  8804,
05.05.2020).
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4. Underline the best option. (1 point)

1. It took Jornet ________ time to reach the summit because of food poisoning
(0,5 points)

a) many
b) a lot of
c) few

2. Jornet knew that he __________ die from diarrhea and vomiting. (0,5 points)

a) wouldn't
b) mustn't
c) had to

5. Complete the sentences with the PAST SIMPLE form of the verbs in 
brackets. (2 points)

a)  ________  they  usually  _________  mountains  in  summer?  (CLIMB)  (0,5
points)

b) The race ________ always in winter. (BE) (0,5 points)
c)  He _________ to Canada last year because his friend was living there. (GO)

(0,5 points)
d) Yesterday I _______ a film about bears in the Pyrenees. (WATCH) (0,5 points)

6. Choose one of the following topics and write a text of 60-80 words long.
(4 points)

a) Do you like sports? Do you usually play any sports?
Write about sports. Describe advantages, positive aspects and consequences of
practising a sport.

b) Sport and healthy diet.
Write about the connection between practising any sport and following a healthy
diet.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la
Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació
Professional  i  Ensenyaments  de  Règim  Especial,  per  la  qual  es
convoquen  proves  d'accés  als  cicles  formatius  de  Formació
Professional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La  calificación  de  esta  parte  o  apartado  se  adaptará  a  lo  que
establece la  Resolución de 29  de  abril  de  2020,  de  la  Dirección
General  de  Formación  Profesional  y  Enseñanzas  de  Régimen
Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos
formativos  de  Formación  Profesional  (DOGV  núm.  8804,
05.05.2020).
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CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la
Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació
Professional  i  Ensenyaments  de  Règim  Especial,  per  la  qual  es
convoquen  proves  d'accés  als  cicles  formatius  de  Formació
Professional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La  calificación  de  esta  parte  o  apartado  se  adaptará  a  lo  que
establece la  Resolución de 29  de  abril  de  2020,  de  la  Dirección
General  de  Formación  Profesional  y  Enseñanzas  de  Régimen
Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos
formativos  de  Formación  Profesional  (DOGV  núm.  8804,
05.05.2020).

Pàg. 4/4 Pág. 4/4



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JULIO 2020

PARTE COMÚN: Lengua y literatura castellana
DURACIÓN: 1 hora y 15 minutos

OBSERVACIONES: las faltas de ortografía descontarán hasta 1 punto

El viejo sabor de las viejas novelas

Se ha dicho tantas veces que ya es casi un cliché: vivimos o acabamos de vivir
la época dorada de las series de televisión; el mejor cine de hoy se hace en las
series de televisión; si John Ford viviera, no filmaría películas, sino series de
televisión, etcétera. Nunca comulgué con esa idea, y no por el gusto de llevar la
contraria, o no sólo: sobre todo porque, aunque yo nací —perdonadme— con la
televisión y estoy seguro de que se pueden hacer cosas maravillosas con ella,
lo que siempre me gustó de verdad fue el cine [...]. 

Lo cierto es que yo también he terminado sucumbiendo al vicio universal de las
series. Todo empezó cuando advertí que las series proporcionan placeres que
no  pueden  proporcionar  las  películas,  igual  que  las  novelas  proporcionan
placeres que no pueden proporcionar los cuentos.  [...] El resultado es que en
las grandes novelas clásicas, uno se familiariza tanto con los personajes que
acaba teniendo una relación  personal  con ellos,  acaba considerándolos  sus
amigos o sus enemigos, acaba conociéndolos mejor que a muchas personas de
carne  y  hueso,  igual  que  nos  ocurre,  digamos,  con  Carrie  Mathison  en
Homeland o con Walter White en Breaking Bad. Eso es lo que nos devuelven, si
no me engaño, las series de televisión: el viejo sabor de las viejas novelas, de
aquellas novelas en las que la cantidad era un ingrediente de la calidad. Y por
eso supongo que debe de resultar más fácil adaptar sin pérdida esencial las
novelas a las series y los cuentos a las películas. Sea como sea, las similitudes
entre series y novelas no terminan ahí, o al menos entre las series actuales y
las novelas del XIX. Éstas, por ejemplo, solían publicarse por entregas, igual
que las series se emiten por capítulos, y sus autores estaban tan pendientes de
las reacciones del público como un actor en un escenario, de manera que a
menudo modificaban la trama de sus historias para acomodarse a su gusto,
igual que hacen los directores de las series actuales. Se olvida a menudo que,
sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, la novela seguía sin ser un género
serio, intelectualmente respetable, así que los novelistas operaban casi siempre
con una frescura, un desparpajo y una libertad de las que los autores actuales
de series  todavía pueden beneficiarse. ¿Lo hacen? ¿Lo han hecho ya? ¿Hay
series que estén a la altura de las grandes novelas o las grandes películas de la
historia? Yo he disfrutado muchísimo con algunas series, pero mentiría si no
añadiese que no estoy seguro de que alguna de ellas me haya dado tanto como
siguen dándome  El hombre que mató a Liberty Valance,  El Padrino,  Ocho y
medio o Fresas salvajes. Más no sé. Mejor dicho: no lo sabe nadie. Al fin y al
cabo, el único crítico infalible es el tiempo.

Javier Cercas, El País, 22 de marzo de 2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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1. Señale a qué tipología textual pertenece el texto según su modalidad.
Justifique la respuesta con ejemplos extraídos del texto. (1 punto)

2. ¿Cuál es la tesis que defiende el autor? (1 punto)

3. Indique los elementos pragmáticos del texto. (1 punto)

4. Indique un campo semántico significativo del texto. (0,5 puntos)

5. Señale el proceso de formación de las siguientes palabras:

proporcionan (0,25 puntos):

televisión (0,25 puntos):

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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6.  Señale una perífrasis del  texto e indique a qué clase pertenece.  (0,5
puntos)

7.  A  partir  del  sintagma  novelas  clásicas,  explique  la  diferencia  entre
adjetivo especificativo y adjetivo explicativo. (0,5 puntos)

8. Extraiga dos conectores del texto e indique de qué tipo son. (0,5 puntos)

9. Señale si la siguiente oración es coordinada o subordinada y de qué
tipo. (0,5 puntos)
      

Las series proporcionan placeres que no pueden proporcionar las películas.

10. Redacte un artículo de opinión (30 líneas como mínimo) sobre uno de
los dos temas que se le proponen a continuación. (4 puntos)

      -Cambios en la manera de ver películas: de la sala de cine a la plataforma
digital.

      -La Influencia de las series en las distintas generaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JULIOL 2020

PART COMÚ: Llengua i literatura valenciana
DURACIÓ: 1 hora i 15 minuts

OBSERVACIONS: les faltes d'ortografia descomptaran fins a 1 punt

Soc lector

Ho torne a repetir una i les vegades que faça falta: soc lector, la meua pàtria és
una biblioteca. Des de menut que he tingut una relació intensa amb els llibres.
Ma mare, que treballava netejant la casa de ma tia Pepica la farmacèutica, em
portava,  junt  amb la roba que el  fill  d’aquesta havia deixat  de posar-se,  els
còmics, els llibres (fins i tot els de text) que ell ja havia llegit. De vegades també
hi havia algun exemplar de periodic, on vaig descobrir un poeta que signava
com a ROC.

Devorava  els  còmics,  Pumby,  Jaimito,  DDT,  TBO...  amb  passió.  Després  li
donava  un  colp  d’ull  als  llibres,  fins  i  tot  als  de  text  i,  si  aquests  eren  de
literatura, d’història o geografia els devorava amb avidesa [...]

De xiquet tenia una propensió exagerada al desorde. Era un arreu. Podria dir-
los que la meua habitació..., però mai no vaig tindre un quarto propi on estudiar i
dormir. En un principi adaptaren el rebost que prompte se’m va quedar menut i
després m’instal·laren en un passadís entre dues escales, al bell mig del corrent
d’aire.  Continue tenint  una certa  tendència al  desorde,  però els  anys m’han
ensenyat que la vida en part és una lluita constant per imposar un cert orde que
ens aporte equilibri  emocional.  Tractava mal els quaderns i  els llibres. Cada
vegada que li mostrava el quadern al mestre s’enfadava amb mi  […]. Amb el
temps he anat canviant la meua relació amb els llibres, vull dir els llibres com a
objectes. Quan acabe de fer-los la primera lectura, podria tornar-los de nou a la
llibreria perquè estan com si ningú no els haguera llegit [...] 

Per a mi, llibre és sinònim de literatura. Sé que no hauria de ser-ho, que em
prenc massa confiances amb la llengua, però així i tot ho mantinc. M’agraden
els llibres que són capaços de commoure’m, de fer-me evocar un espai i  un
temps que potser no he viscut, de convidar-me al diàleg i a la reflexió. Tinc una
debilitat per allò que anomenem literatura del jo.

Soc un lector  que no subratlla  els  llibres,  per  a  eixes  coses ja  tinc  el  meu
quadern. Ací prenc les notes amb les quals acabaré construint un petit discurs
on  exposaré  la  meua  lectura  personal.  Soc  escriptor,  la  meua  màtria  és  la
llengua. I sempre he estat lector. No em sent una espècie en perill d’extinció
com alguns preconitzen. La meua pàtria és la meua biblioteca, una pàtria que
faig i desfaig cada dia.

 Manel Alonso. Text extret i adaptat del Diari La Veu

CRITERIS D`AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que establix la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional
(DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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1. Formule la tesi del text amb les seues pròpies paraules. (1 punt)

2.  Explique  a  quin tipus de  text  pertany, segons  el  seu  àmbit  d'ús.
Justifique la resposta amb exemples extrets del propi text. (1 punt)

3.  Quina o quines són les funcions  lingüístiques  predominants al text?
Explique-ho amb exemples del text. (1 punt)

4. Pense en un sinònim per a les següents paraules o expressions extretes
del text:

preconitzen (0,25 punts)

subratlla (0,25 punts)

CRITERIS D`AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que establix la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional
(DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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5. Explique el procés de formació de les següents paraules:

debilitat (0,25 punts)

subratllar (0,25 punts)

6.  Explique  el  tipus  d'adjectiu  que  és  «emocional»,  a  partir  del  sigüent
sintagma: (0,50 punts)

 equilibri emocional

7. Analitze les següents formes verbals del text:

anomenats (0,25 punts)

Prenc (0,25 punts)

8. Escriga un camp semàntic extret del text i posse-li un títol. (0,50 punts)

9. Assenya-le si la següent oració és coodinada o subordinada i de quin
tipus: (0,50 punts)

Tinc una debilitat per allò que anomenem literatura del jo

CRITERIS D`AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que establix la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional
(DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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10. Redacte un article d'opinió (30 línies com a mínim, unes 300 paraules)
sobre un dels següents temes. (2 punt pel contingut i 2 punts per la forma, en
total 4 punts)

- La importància de la literatura en la formació de les persones
- Noves formes de llibre electrònic front al llibre tradicional

CRITERIS D`AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que establix la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional
(DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JULIOL 2020

PART COMUNA
MATEMÀTIQUES

Duració: 1 hora 15 minuts
OBSERVACIONS: Es pot utilitzar la calculadora. Les aproximacions decimals, quan siguen necessàries,

es faran per arredoniment fins les centèsimes. Els exercicis han d'estar resolts pas a pas i amb les explicacions

oportunes

1) Contesta les següents preguntes:
a) Si el polinomi P(x) = 2x³ – 5x² + mx – 4 és divisible per x – 2. ¿Quin
és el valor de m? (1 punt)

b)  Sobre el preu base que  té un menú  a la carta d’un restaurant,
m’han  afegit un 10% d’IVA i m’han  aplicat posteriorment un bo de
descompte d’un 15%. Si finalment m’han cobrat 54,23€, ¿quin preu
tenia el menú a la carta? (1 punt)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta  part  o apartat  s'adaptarà al  que estableix la Resolució de 29 d'abril  de 2020,  de la Direcció General  de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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2) Resol raonadament l’equació següent: (2 punts):

x+√2+x=10

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta  part  o apartat  s'adaptarà al  que estableix la Resolució de 29 d'abril  de 2020,  de la Direcció General  de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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3) Considera la recta r: 4x – 2y + 1 = 0

a) Calcula el pendent de r i la seua inclinació (angle que forma la recta
amb l'eix OX) (1 punt)

b) Calcula l'equació de la recta paral·lela a r que passa pel punt P(1, 5)
(1 punt)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta  part  o apartat  s'adaptarà al  que estableix la Resolució de 29 d'abril  de 2020,  de la Direcció General  de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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4) Una empresa ha comprovat que, seguint una determinada campanya de
promoció d’un producte comercial, obté uns beneficis que venen donats
per la funció:  
                       f(x) = 18x – x2  
on  x  són les  despeses  de  promoció  (x  s’expressa  en mil  er  s  d’euros i
0 ≤ x ≤ 18, f(x) també en mil  er  s d’euros). 

a) Si les despeses de promoció són de 6 000 €, ¿a quant 
ascendeixen els beneficis? (0,5 punts)

b) Si volem que els beneficis siguen de 8 750 €, ¿quants diners cal
gastar-se en promoció? (1 punt)

c) ¿Quant ha de gastar-se en promoció per a obtindre un benefici 
màxim? (0,5 punts)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta  part  o apartat  s'adaptarà al  que estableix la Resolució de 29 d'abril  de 2020,  de la Direcció General  de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).

Pàg. 4/5



5) El histograma següent mostra la distribució de pesos (en Kg) d'un grup
de persones agrupats per intervals.

a) Calcula la mitjana aritmètica dels pesos (1 punt)

b) Si seleccionem a l'atzar 2 persones d'aquest grup, calcula la probabilitat
que una d'elles es trobe en el primer interval de pesos i l'altra en l'últim
(1 punt)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta  part  o apartat  s'adaptarà al  que estableix la Resolució de 29 d'abril  de 2020,  de la Direcció General  de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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