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Instruccions
El quadern d’examen i la plantilla de respostes, amb les se ues dades i dentificadores, 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 qüest ions relatives a les àre es de comprensió i d’estructure s
lingüístiques.

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 din s de la casella corresponent. El sistema de co rrecció no
reconeix com a vàlids altres signes (cercles, ratllats, etc.).
 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 an ul·lar una resposta ja m arcada, ratlle completament la ca sella 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
Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Sant Miquel dels Reis
El que hui coneixem com a monestir de Sant Miquel dels Reis és una realitat arquitectònica i
històrica complexa en què es reunixen una alqueria islàmica, un monestir cistercenc –Sant Bernat
de Rascanya–, un monestir jerònim –Sant Miquel dels Reis– i un complex penitenciari. Tots estos
edificis es van construir de manera escalonada al llarg del temps i van anar modificant,
transformant, ampliant i, per descomptat, enderrocant part de les construccions anteriors.
L’any 1383, el rei Pere el Cerimoniós va concedir llicència a Arnau de Saranyó, abat del monestir
cistercenc de Santa Maria de la Valldigna, per a edificar un monestir en el lloc que ocupava
l’alqueria islàmica de Rascanya. Naix així Sant Bernat de Rascanya, un monestir menut, construït
amb materials modestos i sense caràcter monumental. Constava d’una església emmerletada
d’una sola nau amb capelles laterals i dos claustres, entorn dels quals s’agrupaven el dormitori
dels monjos, el refectori, la cuina, etc.
L’any 1545, el duc de Calàbria Ferran d’Aragó va obtindre del papa Pau III una butla per la qual se
suprimia l’orde cistercenc en el monestir de Sant Bernat de Rascanya i s’instaurava en lloc seu
l’orde jerònim. El monestir va passar a denominar-se a partir d’eixe moment Sant Miquel dels Reis.
Ferran d’Aragó i la seua primera esposa Germana de Foix havien concebut un ambiciós programa
cultural i religiós per a Sant Miquel dels Reis. La idea era construir un nou edifici que incloguera un
monestir, una escola d’art i teologia a l’entorn de la seua famosa biblioteca i un panteó familiar. El
projecte es va encarregar a l’arquitecte Alonso de Covarrubias. La construcció del claustre sud
s’inicià l’any 1546 i va concloure en 1607. En la planta baixa hi havia les sales d’ús comunal; en la
primera, les cel·les dels monjos, i en la superior, la dels novicis; el prior ocupava la torre sud-est.
La construcció de la nova església es va dur a terme entre 1623 i 1644 en el mateix lloc que
ocupava l’antiga de Sant Bernat. Davall de l’altar major se situa la cripta on descansen les restes
dels ducs de Calàbria. Este conjunt es pot considerar una de les obres arquitectòniques més
importants del Renaixement en terres valencianes.
Les mesures desamortitzadores de 1835 van comportar la dissolució definitiva de la comunitat
jerònima de Sant Miquel dels Reis. Totes les seues propietats, incloent-hi el monestir, van passar
a ser propietat de l’Estat.
A partir d’esta data l’edifici va quedar en un estat de quasi abandonament i sense un ús definit. En
1843 va ser venut a un particular que tenia la intenció de demolir-lo. Encara que es van proposar
diversos usos per al conjunt arquitectònic, cap d’estos no es va fer realitat fins a l’any 1857 en què
es va habilitar com a asil de mendicitat. En 1874 l’Estat va decidir condicionar Sant Miquel dels
Reis com a presidi. Per a adaptar l’edifici a esta nova activitat es van construir dos galeries
penitenciàries al claustre nord, on a més a més es van enderrocar les últimes edificacions que
quedaven en peu de l’antic claustre de Sant Bernat de Rascanya. Una altra galeria penitenciària
es va instal·lar a l’ala oest del claustre sud, cosa que va comportar la desaparició de la Capella
dels Reis i de la sala que havia contingut la famosa biblioteca del duc de Calàbria. També es van
enderrocar les voltes del sobreclaustre i de les cel·les del costat sud d’este claustre.
L’any 1962 la propietat va passar a les mans de l’Ajuntament i la Diputació de València, els quals
van clausurar el presidi en 1966. En 1995 va començar la restauració amb la finalitat de convertirlo en la seu de la Biblioteca Valenciana que, com a tal, té la missió de reunir, conservar i difondre
el patrimoni bibliogràfic valencià.

1

V

F

El monestir de Sant Bernat de Rascanya es construí on hi havia hagut
una alqueria islàmica.

2

V

F

El monestir va passar a denominar-se Sant Miquel dels Reis en temps
del duc de Calàbria, el qual, juntament amb Germana de Foix, havien
projectat convertir-lo en un important centre cultural i religiós.

3

V

F

Després de la desamortització de 1835 l’edifici va estar abandonat fins
que s’usà com a centre penitenciari.

4

Arnau de Saranyó...
a)
b)
c)

5

En la transformació del monestir del segle XVI...
a)
b)
c)

6

es construí un claustre amb planta baixa i tres plantes més, la superior de les quals era un
espai privat per al prior.
es va traslladar l’església a una nova ubicació, respectant la primitiva església de Sant
Bernat.
es pretengué crear un gran complex cultural i religiós, que incloïa funcions acadèmiques i
també una destinació funerària.

Sant Miquel dels Reis...
a)
b)
c)

7

va ser, per una llicència obtinguda de Pe re el Ce rimoniós, abat de Santa Maria de la
Valldigna i de Sant Bernat de Rascanya.
va ser el fundador del monestir cistercenc de Sant Bernat de Rascanya, construït sobre una
antiga alqueria islàmica.
construí a Rascanya un monestir digne de l’orde del Cister, amb una església espectacular i
grandiosa.

no arribà mai a passar a man s privades, ja q ue després de la desamortització la pr opietat
passà a ser de l’Estat.
passà a l’Estat perquè es va dissoldre l’orde dels jerònims.
va deixar de pertànyer als jerònims a partir de 1835.

Per tal de condicionar el monestir com a presidi a partir de 1874...
a) es van destruir les últimes restes del primitiu conjunt de Sant Bernat de Rascanya.
b) s’habilitaren galeries penitenciàries en el claustre nord, i e l claustre sud es reservà
exclusivament per a altres usos.
c) la biblioteca del duc de Calàbria va ser traslladada a la Capella dels Reis.

8

Durant la dècada de 1960 el monestir...
a) va poder començar la seua rehabilitació i, finalment, les obres de restauració van començar
en 1966.
b) acollí la seu de la Biblioteca Valenciana, de l’Ajuntament i de la Diputació de València.
c) va deixar d’acollir una institució penitenciària.

9

Quina sèrie següent de paraules del text està formada exclusivament per espais
arquitectònics?
a)
b)
c)

10

cel·les, monestir, torre
alqueria, butla, presidi
panteó, cripta, prior

Quin resum sintetitza millor el contingut del text?
a)

La història de Sant Miquel dels Reis comença en el segle XIV, quan el rei Pere el Cerimoniós
va permetre a l’abat cistercenc de Santa Maria de la Valldigna fundar un monestir en l’antiga
alqueria islàmica de Rascanya. Així va nàixer Sant Bernat de Rascanya.
En el segle XVI, l’orde cistercenc abandonà Sant Bernat de Rascanya, s’hi instal·là l’orde
jerònim i el monestir passà a anomenar-se Sant Miquel dels Reis i fou ampliat per iniciativa
dels ducs de Calàbria, els quals pretenien dotar-lo d’un caràcter cultural i religiós.
En el segle XIX, amb la desamortització va desaparéixer tota l’activitat religiosa i cultural del
monestir i este es va convertir, primer, en un asil per a mendicants i, després, en una presó.
Finalment, ja en el segle XX, el conjunt passà a ser propietat de l’Ajuntament i la Diputació de
València, els quals han facilitat que es convertisca en la seu de la Biblioteca Valenciana.

b)

L’actual monestir de Sant Miquel dels Reis és un edifici construït amb restes d’una alqueria
islàmica, d’un monestir cistercenc, d’un altre de jerònim i d’un recinte penitenciari.
A partir de l’alqueria islàmica de Rascanya, l’abat Arnau de Saranyó construïx Sant Bernat
de Rascanya, un monestir cistercenc que imitava el de Santa Maria de la Valldigna.
En 1545, Ferran d’Aragó passa el monestir a l’o rde jerònim i li canvia el nom pel de Sant
Miquel dels Reis. El rei i la seua esposa, interessats a ampliar el patrimoni arquitectònic i
seguint les ordes d’Alonso de C ovarrubias, construïxen un al tre claustre, noves cel·les per
als monjos i els novicis, la torre sud-est, una nova església i una cripta.
En 1835, Sant Miquel dels Reis passa a ser propietat de l’Estat que acabarà venent-la a un
particular. A partir d’estos moments, el complex arquitectònic es convertirà, successivament,
en asil per a mendicants, presó i, finalment, biblioteca: l’actual Biblioteca Valenciana.

c)

El complex cultural que actualment coneixem com a Sant Miquel dels Reis és el resultat de
diferents construccions i èpoques: una alqueria islàmica, un monestir cistercenc, un monestir
jerònim i una presó.
L’any 1383, l’abat Arnau de Saranyó edificà un monestir cistercenc en l’alqueria islàmica de
Rascanya amb materials procedents del monestir del mateix orde de Santa Maria de la
Valldigna.
A partir de 1545, amb Ferran d’Aragó i Germana de Foix, el monestir passà a ser dels
jerònims i s’a nomenà Sant Miquel dels Reis. Des de 1546 i fins a 1607, l’antic conjunt
cistercenc anà ampliant-se, amb construccions cada vegada més majestuoses (panteó
familiar, església, torre, cripta), fins a convertir-se en una de les obres més importants del
Renaixement valencià.
Des de 1835 i fins a l’actualitat, el complex arquitectònic de Sant Miquel dels Reis ha passat
a ser asil per a mendicants, presó i biblioteca.

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
11.

El bistec tenia __________ i no el vaig voler __________.
a) molt de greix / tastar
b) molta grassa / provar
c) molt greix / emprovar

12.

Què és un bolquer?
a) Una pedra preciosa, molt dura i d'un color verd brillant.
b) Una frase sentenciosa divulgada, un proverbi.
c) Una peça de roba o paper absorbent que sol posar-se entre les cames de les criatures.

13.

Què és una manxa?
a) Un ramat de cries d'animals, especialment de porcs xicotets.
b) Una taca de forma llargueruda i estreta.
c) Un instrument que servix per a donar aire, i que se sol accionar manualment.

14.

Fes-me cas, t'ho dic __________.
a) en sèrio
b) seriosament
c) sèriament

15.

Si vols, pots __________ un missatge a la meua __________ de correu electrònic.
a) manar-me / adreça
b) enviar-me / direcció
c) enviar-me / adreça

16.

Diu el mort al degollat: __________. (refrany popular)
a) Qui t'ha fet eixe forat?
b) Perdràs les amistats.
c) Mira que en cria la farina.

17.

M'he deixat __________ en la __________ frigorífica.
a) l'aparat de fotografiar / cambra
b) la càmera de fotos / càmera
c) la càmera fotogràfica / cambra

18.

Què significa l'expressió "estar fet un bou"?
a) Estar molt fort i sa.
b) Estar furiós i rabiüt.
c) Estar massa gros.

19.

Ens van __________ que podríem anar a un dels dos __________ de la població.
a) garantir / gimnasos
b) garantisar / gimnasos
c) garantitzar / gimnasis

20.

S'espera que la __________ publicitària que s'emetrà en les ràdios faça augmentar les
__________ del producte.
a) cunya / ventes
b) falca / vendes
c) cunya / vendes

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.

21.

La __________ del petroli va afectar negativament el mercat __________.
a) crisi / borsari
b) crisis / bursàtil
c) crisi / bursàtil

22.

El __________ és un gas que causa l'efecte __________.
a) metan / hivernader
b) metano / invernacle
c) metà / hivernacle

23.

Què és un fanal?
a) Rodeta amb punxes que es porta en el taló de la bota de muntar i s'usa per a estimular el cavall a
córrer més.
b) Llum que servix per a il·luminar la via pública i que normalment es col·loca en la part alta d'un pal.
c) Seient que ocupen els diputats.

24.

Quin verb significa 'acostumar'?
a) escarpir
b) abillar
c) avesar

25.

Què significa l'expressió "no tindre un clau"?
a) No tindre ferramentes per a treballar.
b) No tindre diners.
c) No tindre coneixement, trellat.

Morfologia i sintaxi
26.

Va començar a riure __________.
a) sorollosament e histèrica
b) sorollosament i histèricament
c) sorollosa i histèricament

27.

No sé exactament quina hora és, però crec que ja __________ les deu.
a) deuen de ser
b) tenen que
c) deuen ser

28.

No sé __________ servix esta medicina: ho preguntaré i no tardaré __________ saber-ho.
a) perquè / en
b) per a què / a
c) per què / en

29.

La pel·lícula d'anit no em va agradar __________. Ja no vull saber __________ més del seu
director.
a) res / res
b) gens / res
c) res / gens

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.

30.

Si em portes les sopes per a les xiquetes, jo __________ donaré.
a) els les
b) se'ls
c) li les

31.

L'equip s'ha __________ durant tota la temporada.
a) mantingut imbatut
b) mantés imbatit
c) mantingut imbatit

32.

Has comprat la revista que volia la teua germana? Sí, __________ vaig comprar ahir.
a) se la
b) li'n
c) li la

33.

Hi ha __________ clínica __________ afores de la ciutat.
a) una altra / a les
b) un altra / en les
c) una altra / als

34.

Esta dependenta és molt __________ però un poc __________.
a) cortés / inepta
b) cortesa / inepta
c) cortés / inepte

35.

Va ser el __________ qui va pronunciar unes paraules __________ baixà de l'avió.
a) mateix president / en quant
b) propi president / així que
c) president mateix / així que

36.

__________ parle amb ella, no sabré mai __________ va passar.
a) Sinó / que
b) Si no / què
c) Sinó / què

37.

__________ una trentena de persones.
a) Com a molt devia d'haver-hi
b) Com a màxim hi devia haver
c) Màximament devia d'haver

38.

Carme anava amb aquell xic estranger, però a nosaltres no ___________.
a) va presentar-nos-el
b) nos se'l va presentar
c) va presentar-nos-lo

39.

Quan __________ este gos, no __________ cap més.
a) es muira / pense tindre
b) muiga / en pense tindre
c) es morirà / pense tindre'n

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.

40.

En un mercat de valors, __________ és la instrucció d'un client __________ es compre o es
venga un actiu financer.
a) una orde / perquè
b) un orde / per a que
c) una orde / per a què

41.

I ara, qui voleu que vos __________ tot això? Voleu que ho __________ jo?
a) aclarisca / faça
b) aclarisca / faja
c) aclare / fassa

42.

Aquella era un qüestió de la __________ no ens havien parlat encara.
a) que
b) qual
c) què

43.

Si tu __________ fet cas dels meus consells, no __________ callat en la reunió.
a) veres / hagueres
b) hagueres / hauries
c) haveres / t'hauries

44.

Els __________ que entren i __________ l'exhibició.
a) agraïm / veguen
b) agraim / veguen
c) agraïm / vegen

45.

__________ vas vindre anit a casa, tenies coses __________ fer?
a) Quan / a
b) Quant / a
c) Quan / que

46.

No em vols ajudar? __________ no faré el treball, __________ no puc fer-lo sense tu.
a) Doncs / doncs
b) Per tant / perque
c) Doncs / ja que

47.

No sé per què _______________ ara tantes coses passades; val més que _______________
la veritat per damunt de tot.
a) remogueu / prevalisca
b) removeu / prevalga
c) remogueu / prevalesca

48.

L'any passat __________ 17 persones intoxicades per haver menjat bolets verinosos.
a) hi va haver
b) n'hi hagué
c) hi va haver-ne

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
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49.

Ahir __________ la nit vaig somiar __________ trobaves un treball millor.
a) per / en què
b) a / que
c) a / amb que

50.

Jo no __________ en la pell d'alegria, __________ content que estic!
a) quep / que
b) cab / què
c) cap / que

51.

Es tracta d'un fenomen diferent __________ hem estudiat en física.
a) del que
b) al què
c) del qual

52.

La revista que volíeu, encara no he pogut __________.
a) enviar-vos-la
b) enviar-us-la
c) enviar-vos-se-la

53.

Uf, __________ gelada que està l'habitació! I __________ fa!
a) que / quin fred que
b) què / que fred que
c) què / quin fred

54.

Encara que el professor m'ha amenaçat __________ suspendre'm, encara confie __________
puc aprovar.
a) amb / que
b) amb / en què
c) de / que

55.

Albert passarà alguns dies en el càmping. I diu que, si li agrada, __________ l'any que ve.
a) pot ser que hi torne
b) potser en torne
c) potser que en tornarà

Normativa ortogràfica
56.

El __________ era un senyor molt __________.
a) bidell / esbelt
b) videll / esbelt
c) bidell / esvelt

57.

La vaga ha obligat a __________ quatre vols amb __________ en l'aeroport de l'Altet.
a) cancel·lar / origen
b) cancel·lar / orige
c) cancelar / oritge

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
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58.

Mozart va compondre esta __________ quan la mort __________.
a) sinfonia / l'obsessionava
b) simfonia / l'obsesionava
c) simfonia / l'obsessionava

59.

És un __________ i un __________ com n'hi ha pocs.
a) buscabregues / busca-raons
b) busca-bregues / busca-raons
c) buscabregues / buscaraons

60.

El pulsòmetre transmet les __________ a un rellotge de __________.
a) pulsacions / pulsera
b) polsacions / polsera
c) pulsacions / polsera

61.

Quina de les tres paraules està ben separada sil·làbicament?
a) es / pat / la
b) cièn / cia
c) lluny / a / ni / a

62.

Quina és la paraula que està ben escrita?
a) pol·lèmica
b) autoretrat
c) subsol

63.

La societat medieval era un bon __________ de societat __________.
a) exemple / jeràrquica
b) eixemple / jeràrquica
c) ejemple / geràrquica

64.

Eixe descobriment __________ un important pas per a l'empresa __________.
a) constituïria / viscaïna
b) constituiria / biscaína
c) constituiria / biscaïna

65.

Van fer __________ la Sala de Juntes durant dos hores perquè __________.
a) desallotjar / s'airejara
b) desallotjar / s'airetjara
c) desallojar / s'airejara

66.

Davant de __________ s'escriu b. Damunt de __________ es pot escriure una dièresi.
a) l'ele / l'u
b) la ele / la u
c) l'ele / la u

67.

En quina frase es fa un ús apropiat de les majúscules?
a) El Xativí és l'habitant de Xàtiva, un poble de La Costera.
b) El dimarts 8 de març se celebrarà el Dia de la Dona.
c) Els meus pares han passat el mes de Juliol a L'Atzúbia.

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
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68.

Ha sigut una primavera molt __________ i el paisatge està __________.
a) plutjosa / exuberant
b) plujosa / exhuberant
c) plujosa / exuberant

69.

El llaurador ha pres la __________ l'hort.
a) decisió d'encanyissar
b) decissió d'encanyissar
c) decisió d'encanyitzar

70.

Necessitem un aparell més original i que no siga un simple producte __________.
a) estàndart
b) estàndar
c) estàndard

Consulta sobre els resultats
1. www.edu.gva.es/jqcv
2. Telèfon 012

Calendari i estructura
Primera fase

Àrea de comprensió

10%

(05/11/2011)

Àrea d’estructures lingüístiques

30%

Segona fase

Àrea d’expressió escrita

30%

(19/11/2011)

Àrea d’expressió i interacció orals

30%

Mínim per a passar a la segona fase: 40% en la mitjana ponderada de les dos àr ees de la
primera fase, i que la puntuació obtinguda no siga inferior al 30% en alguna de les dos àrees.
Mínim per a aprovar: 60%.

prova grau mitjà
primera fase novembre 2011
9:00 h

prova
grau mitjà
segona fase
matí

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 per 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

Preparem-nos per al fred
Sempre ens recordem del fred quan ja ha arribat i llavors ja és tard
per a instal·lar sistemes d’aïllament o de calefacció. Enguany siguem
previsors i preparem-nos per al fred com cal.
Si no volem passar fred a casa quan arriba l’hivern, hem de tindre-la
ben aïllada i mantindre una temperatura adequada i constant durant
tot el dia. L’aïllament perseguix un doble objectiu: que no entre el
fred a casa, però que tampoc se n’isca la calor. Si la calor s’escapa, a
més de refredar-se la casa, malgastarem els diners invertits per a
calfar-la. Perquè açò no passe, cal que revisem els punts que poden
presentar problemes d’aïllament, sobretot els sistemes de tancament
de portes i finestres.
El pas següent és calfar la nostra casa. La temperatura ha d’oscil·lar
entre els 20 i 21 graus. Encara que, de nit, podem programar el nostre
sistema de calefacció perquè es mantinga entre els 16 i els 17 graus, i
així estalviarem energia. Els sistemes per a calfar la llar són molt
variats. Podem instal·lar calderes de gas o de gasoil, bomba de calor,
terra radiant, calor blava, radiadors elèctrics, etc. La tria dependrà de
molts factors: disponibilitat d’espai, subministrament de gas, obres
necessàries, cost de la instal·lació, etc.

Lectura 2

Ja som 7.000 milions
El dia 31 d’octubre el nostre planeta va arribar als 7.000 milions
d’habitants, segons els càlculs del Fons de Població de les Nacions
Unides, que ha elaborat un informe sobre les possibilitats i els riscos
d’esta xifra de persones, la més alta de la història. Durant els últims
cinquanta anys, el món ha viscut el creixement de població més
espectacular, i s’ha passat de 3.000 milions de persones en 1960 als
7.000 actuals.
Fa 2.000 anys, la població mundial era d’uns 300 milions de persones, i
van fer falta més de 1.600 anys perquè la població es doblara i arribara
als 600 milions. En canvi, en les últimes dècades hi ha hagut un
creixement accelerat de la demografia, arran de la reducció de la
mortalitat en les zones menys avançades. El creixement màxim de
població es va registrar entre 1965 i 1970, però, des de llavors, s’ha
reduït un 2% a conseqüència del descens de la fecunditat en molts
països.
Les causes d’este augment són degudes a les millores científiques, els
avanços de la medicina i l’accés de la majoria de la població a la
sanitat. L’esperança de vida s’ha ampliat i ara se situa en els 70 anys,
molt lluny dels 31 anys que hi havia en 1900.

Àrea d’expressió escrita
Dictat
Espai per a esborrany: el text definitiu serà el que trasllade a la plantilla de respostes.

Redacció. Trie una de les dos propostes següents:
a) Escriga un text per a ser publicat en un blog en què expose alguns trucs o solucions per a xicotets
problemes quotidians, per exemple sobre neteja, bellesa, cuina... (mínim: 200 paraules).
b) Escriga un article d’opinió en què expose i argumente el seu punt de vista sobre la incorporació a
les nostres festes de tradicions d’origen estranger, com ara el Halloween, Santa Claus, Sant
Valentí, etc. (mínim: 200 paraules).

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

Consulta sobre els resultats
www.edu.gva.es/jqcv
Telèfons:

96 317 52 00
012

Calendari i estructura de la prova
Primera fase

Segona fase

Àrea de comprensió

10%

Àrea d’estructures lingüístiques

30%

Àrea d’expressió escrita

30%

Àrea d’expressió i interacció orals

30%

Mínim per a aprovar: 60%
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DICTAT
MATÍ, NOVEMBRE 2011

El doctor arribà a l’orfenat acompanyat del metge
argentí. La informació que rebien les monges era
que el doctor estranger intentava curar la
tuberculosi d’aquells malalts, encara que ell
mateix els l’havia inoculada. Els guardaespatles
se n’anaren fins a la una, l’hora en què tornarien a
recollir-los. Ell havia sabut la notícia de la mort
d’un xiquet, el cadàver del qual va ordenar que
fóra

traslladat

a

l’hospital

per

practicar-li

l’autòpsia. Abans comprovà que era el pacient a
qui havia injectat clorur càlcic i gelatina, maldant
per

subministrar-li

proteïnes

que

el

cos

metabolitzaria amb el calci per augmentar així
l’eficàcia del tractament.

