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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: 

 Els enunciats de totes les qüestions relatives a les àrees de comprensió i d’estructures 
lingüístiques, i els textos corresponents a l’àrea de comprensió lectora. 

 L’enunciat de la pregunta d’expressió escrita i l’espai per a l’esborrany d’esta àrea. L’escrit 
definitiu serà el que escriguen en la plantilla de correcció. 

 

 

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. 

 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  
 
Comprensió oral 
 

Ara escoltarà un diàleg entre dos persones que fan fúting. Relacionats amb este diàleg, 
trobarà cinc enunciats i ha de decidir si són verdaders (V) o falsos (F). Pose una creu en la 
casella corresponent a cada afirmació.  

 
1 V F La temperatura és molt agradable: no fa gens de fred. 

 
2 V F Carme ha eixit a córrer després d’haver anat a fer la compra. 

 
3 V F Quan va a córrer, Jaume fa uns 16 o 17 quilòmetres. 

 

4 V F A més de córrer pel riu, a Jaume també li agrada anar al Saler, però només ho 
fa els caps de setmana o quan ve el bon temps. 

 

5 V F Jaume compagina l’esport i el treball perquè té les vesprades lliures. 

 

A continuació, escoltarà un text sobre el mite grec de l’Esfinx i Èdip, fill dels reis de Tebes, 
Lai i Jocasta. Relacionats amb este text, trobarà cinc enunciats que ha de completar amb 
una de les tres opcions possibles. Marque la resposta més adequada per a cada enunciat. 
 

6 L’Esfinx era... 

a) una dona que endevinava el pensament de les persones. 

b) una escultura que volia saber el que pensava la gent. 

c) un ser misteriós que matava els qui no endevinaven els seus enigmes. 

7 Lai, rei de Tebes i pare d’Èdip... 

a) acudix a l’oracle de Delfos per a demanar-li esposa. 

b) demana consell a l’oracle de Delfos abans de casar-se. 

c) consulta a l’oracle de Delfos si, en casar-se, tindria un fill. 

8 Èdip, després de nàixer, va ser... 

a) mort per un criat de Lai, el rei de Tebes. 

b) criat en un bosc per un pastor. 

c) adoptat pel rei de Corint. 

9  L’oracle de Delfos diu a Èdip... 

a) que es case per a poder ser coronat rei de Tebes. 

b) que vaja a Tebes perquè el seu pare i la seua mare l’esperen. 

c) que no torne a Tebes perquè matarà el seu pare i es casarà amb la seua mare. 

10   L’Esfinx es mata perquè... 

a) Èdip ha sabut la resposta als enigmes. 

b) Èdip és coronat rei de Tebes i es casa amb la reina viuda. 

c) els vianants ja no li tenien por. 



 

  

Comprensió lectora 
 
 

Llija el text següent i pose una creu en la casella corresponent a cada enunciat 
segons que siga verdader (V) o fals (F). 

 
El cultiu de l’arròs 

L’arròs és una planta herbàcia de la família de les gramínies que es cultiva en climes 
càlids i terrenys molt humits. El seu gra és molt nutritiu, ric en midó i, com que no conté 
gluten, és apte per a celíacs. 

Es cultiva en moltes parts del món, i ací a la Comunitat Valenciana es cultiva en la zona 
del litoral, sobretot en la mitat sud. Pel que fa al cultiu, cal dir que hi ha cinc fases: 

La plantada es fa entre els mesos d’abril i de maig, ja que amb les bones temperatures 
de la primavera l’arròs creix ràpidament.  

La sega es du a terme entre els mesos de setembre i octubre. L’arròs està en el punt 
perfecte de recol·lecció i, tradicionalment, una colla d’hòmens el segava amb corbelles i, 
després, el lligava en garbes per a dur-lo als sequers o eres. 

La trilla és el procediment pel qual se separa el gra d’arròs de l’espiga, és a dir, 
s’aconseguix separar el gra de la palla, i açò es feia en els sequers. Actualment, tant la 
sega com la trilla es fan amb màquines en un únic procés en el mateix camp d’arròs. 

El secatge es du a terme en els sequers i és una fase molt important, ja que, si no es fa 
adequadament, l’arròs es podrix. L’arròs s’escampa per tota l’era perquè li pegue el sol i 
s’airege i, quan està sec, s’arreplega i s’emmagatzema formant muntons grans en els 
graners. 

La mòlta és el procediment pel qual s’aconseguix el gra blanc que nosaltres comprem, 
ja que amb este procés se separa la corfa del gra i així s’obté un gra de color marró que 
posteriorment és blanquejat. 

Encara que cada vegada s’usen més màquines en la realització d’estes faenes, moltes 
continuen fent-se a mà. Per tant, podem dir que és un conreu que necessita moltes 
hores d’inversió perquè la collita siga bona i rendible. 

Per acabar, cal remarcar que en la cuina valenciana s’elaboren uns plats excel·lents 
amb l’arròs, dignes dels millors paladars i coneguts arreu del món: la paella, l’arròs al 
forn, l’arròs caldós, etc. A més, el caldo que resulta de bollir l’arròs, anomenat 
substància, és molt bo per a tractar el mal de panxa, els estats d’angoixa o el malestar 
general. 

11 V F L’arròs es cultiva en terres humides i climes càlids de moltes zones del 
món i del litoral de la Comunitat Valenciana. 

12 V F El cultiu de l’arròs té cinc fases. La primera és la plantada, i l’última, la 
mòlta. 

13 V F La trilla, el secatge i l’emmagatzemament es fan en els graners. 

14 V F Amb la mecanització del procés de recol·lecció de l’arròs, han 
desaparegut totes les tasques que es feien a mà. 

15 V F L’arròs és la base de molts plats tradicionals valencians, però no té cap 
aplicació curativa. 



 

  

Llija els textos següents i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.  

Busca hotels barats amb el nostre comparador de preus 
En la nostra pàgina web t’oferim un motor de busca d’hotels gratuïta en el qual cada viatger pot 
fàcilment comparar els preus de 500.000 hotels en tot el món i trobar la millor oferta. Fent un 
simple clic es poden veure, per a qualsevol destinació i data, les ofertes de més de 100 agències 
de reserva online. Gràcies als nostres filtres disponibles, com ara les instal·lacions de l’hotel, 
l’equipament de l’habitació, la localització, el nombre d’estreles, el preu, etc., els usuaris poden 
definir la busca i triar allotjament amb l’ajuda dels més de 17 milions de comentaris i valoracions 
sobre els hotels que altres usuaris han deixat en la pàgina. 

 

16 En esta pàgina web... 

a)  es pot trobar la millor oferta entre cinc-cents mil hotels nacionals. 

b)  es poden consultar les ofertes d’hotels que fan cent agències de viatges, però només per a un 
lloc i dia concrets. 

c)  es pot triar l’hotel que més s’ajuste a cada viatger. 

17 La busca d’allotjament... 

a)  es pot fer definint diversos criteris de busca. 

b)  permet fer reserves només en els hotels més cars i cèntrics. 

c)  es fa entre els enllaços dels hotels que altres usuaris han compartit. 

 

IO SONO LI (JO SÓC LI) 

Drama. Immigració. 2011. Itàlia. Dir.: Andrea Segre. Int.: Thao Zhao, Rade Serbedzija, Marco 
Paolini. Pemi Eurimages del Festival de Sevilla. Estrena prevista: setembre del 2012. 96 min. 

Shun Li treballa en una fàbrica tèxtil als afores de Roma. Intenta legalitzar la seua situació per a 
poder portar el seu fill de huit anys a Itàlia. De sobte, l’envien a Chioggia, una xicoteta ciutat situada 
en una illa de la llacuna de Venècia, per a treballar com a cambrera en un bar. Bepi, un pescador 
eslau a qui els seus amics han posat el malnom del Poeta, és un client habitual del xicotet bar des 
de fa anys. La trobada entre els dos és una escapada poètica de la soledat, un diàleg silenciós 
entre dos cultures que, encara que són diferents, no estan tan distants. Però l’amistat entre Shun Li 
i Bepi no està ben vista per ningú, ni per la comunitat xinesa ni pels habitants de l’illa. Potser per 
por, tots posen traves a eixe nou viatge.  

18 Shun Li... 

a)  viu a Itàlia des de fa huit anys. 

b)  té un fill de huit anys a qui vol dur a Itàlia. 

c)  ha treballat huit anys en una fàbrica tèxtil de Roma. 

19   Bepi és... 

a)  un pescador eslau. 

b)  un company de la fàbrica de Shun Li. 

c)  un poeta de Chioggia. 

20   Shun Li i Bepi... 

a) són ànimes solitàries que pertanyen a dos cultures no tan llunyanes entre si. 

b) es retroben en la llacuna de Venècia després de molts anys. 

c) inicien una relació que aplaudixen tots, tant la comunitat xinesa com els habitants de l’illa. 



Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta.

Lèxic i semàntica

a)  roig
b)  taronja
c)  groc

Les llimes són de color __________.21.

a)  la goma d'esborrar
b)  l'esborrany
c)  el clarió

Per favor, utilitzeu  __________ per a eliminar totes les anotacions fetes amb llapis en el
quadern.

22.

a)  forquetes
b)  baranes
c)  espases

Dus les culleres, els ganivets i les __________, que no hem de menjar amb les mans!23.

a)  pentinador
b)  fuster
c)  botiguer

Este __________ fa molt bé el seu ofici: fa unes taules i unes cadires precioses.24.

a)  la tardor
b)  l'estiu
c)  l'hivern

Les fulles dels arbres cauen a __________.25.

a)  maig
b)  gener
c)  març

Després del mes d'abril i abans del mes de juny, està el mes de __________.26.

a)  els llauradors
b)  els ramaders
c)  els enginyers

Esta temporada, __________ han cobrat preus molt baixos per la taronja.27.

a)  per la vorera
b)  pel pas de vianants
c)  per la teulada

Si vull travessar un carrer, ho he de fer __________.28.

a)  la granera
b)  el colze
c)  la cullera

Agafa __________ i agrana tota la pols de la casa.29.

a)  gendre
b)  consogre
c)  cunyat

El germà del meu home, és a dir, el meu __________, se'n va de viatge a París.30.



Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta.

a)  alt
b)  prim
c)  brut

La paraula "gros" és el contrari de __________.31.

a)  corredor
b)  sostre
c)  rebost

El __________ permet el pas entre les diferents estances de la casa.32.

a)  L'esmorzar
b)  El ressopó
c)  El berenar

Quin és el menjar que es fa a mitjan vesprada?33.

a)  De Rússia
b)  De Romania
c)  De la República Txeca

De quin país és un xiquet rus?34.

Morfologia i sintaxi

a)  cap
b)  ningú
c)  gens

No puc donar-te caramels: no me'n queda __________.35.

a)  llegit
b)  llig
c)  llegí

Ja he __________ la primera novel·la de la trilogia.36.

a)  amunt
b)  darrere
c)  davant

En l'alfabet, la lletra "m" va __________ de la "n".37.

a)  mestra / germàs
b)  mestre / germans
c)  mestra / germans

La __________ ha felicitat els dos __________.38.

a)  partiran
b)  partixen
c)  partisquen

L'administrador vol que els treballadors es __________ els beneficis.39.



Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta.

a)  cursos
b)  curses
c)  curs

Els __________ que s'han convocat van dirigits als funcionaris de l'Administració.40.

a)  catorze
b)  quatre
c)  quart

Dos i dos fan __________.41.

a)  ni
b)  però
c)  i

No vol ni peix __________ carn per a sopar.42.

Normativa ortogràfica

a)  meló, tapís, agost
b)  ningu, juliol, enténdre
c)  moreno, dragó, comù

Quina opció presenta totes les paraules ben accentuades?43.

a)  tassa / cervesa
b)  taza / cervesa
c)  taça / çervesa

Ell va demanar una __________ de café amb llet i jo, una __________.44.

a)  gods de llimonada
b)  gots de limonada
c)  gots de llimonada

Dinant, dinant, s'ha begut dos __________.45.

a)  l'ovella / l'estavle
b)  l'ovella / l'estable
c)  l'obella / l'estable

El pastor va deixar __________ malalta en __________.46.

a)  Ha / gerra
b)  A / guerra
c)  Ha / guerra

__________ donat la notícia el corresponsal de __________.47.

a)  Gerard: ¿qui ha vingut.
b)  Gerard, qui ha vingut?
c)  gerard: qui ha vingut?

Quina és la frase que està ben escrita?48.



Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta.

a)  dutxa
b)  duja
c)  duxa

Manel s'ha canviat la __________ del bany.49.

a)  pel
b)  per el
c)  per l'

Demà passarem __________ supermercat en què treballa Joaquim.50.



 

  

Àrea d’expressió escrita 
 

Redacció 
 
Vosté i la seua família, que viuen en un poble de muntanya, han passat uns dies 
de vacacions en casa d’una amiga en la platja. Escriga una carta breu a la seua 
amiga en què li agraïsca els dies tan agradables que han passat. (50 paraules) 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

Consulta sobre els resultats  

www.cefe.gva.es/jqcv   

Telèfons:  96 317 52 00  

  012 

Estructura de la prova  
 

Àrea de comprensió 30%

Àrea d’estructures lingüístiques 20%

Àrea d’expressió escrita 20%

Àrea d’expressió i interacció orals  30%

 

Mínim per a aprovar: 60% 
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Dos clients d’un supermercat discutixen en la 
parada del peix. 
 
 
 

Persona A 
 
Vosté ha agafat el torn i se n’ha anat a la parada de la 
xarcuteria. Quan torna, li ha passat un número. Ara 
pretén passar davant del client que va a continuació. 
 
 
 

Persona B 
 
A vosté li toca demanar ara. Té molta pressa i 
aconsella a la persona A que torne a agafar el 
número. 
 
 

  
 
 
 
Dissabte de matí, en un carrer de la ciutat en què 
hi ha zona blava, dos persones tenen algunes 
paraules.  
 
 

Persona A 
 
Vosté és un conductor que ha aparcat sense traure el 
tiquet. Quan torna, té una multa en el parabrisa del 
cotxe. De cap manera accepta les explicacions de 
l’empleat. 
 
 

 
Persona B 

 
Vosté és un empleat de l’Ordenança Reguladora 
d’Aparcament (ORA) que ha multat la persona A, i 
intenta explicar-li per què. 

 
 


	Consulta sobre els resultats 
	Estructura de la prova 

