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prova
Àrea 1. Comprensió
1. Llija atentament el text i encercle la resposta correcta
corresponent a cada un dels enunciats:
El salari jove
El salari jove és una acció complementària d’altres destinades a
afavorir la inserció professional dels col·lectius menys afavorits,
fomenta la integració de la joventut en el mercat laboral i permet que
les persones jóvens desocupades tinguen una primera experiència
laboral adient a la seua formació. Este avantatge permetrà l’objectiu
d’aconseguir que la desocupació entre la població de menys de 30
anys minve més i que s’arribe a la plena ocupació, ja que s’aprofitarà
l’increment de l’ocupació i la reducció de la desocupació juvenil.
El salari jove tracta de resoldre el problema principal de la joventut
(la falta d’experiència) a l’hora de trobar un treball. Per això, no sols
garantix la seua primerenca ocupació temporal, sinó que li’n facilita
una de posterior més estable; és a dir, el salari jove és la mesura
perquè la població més jove puga introduir-se definitivament en el
mercat laboral.
En un principi, els beneficiaris són els menors de 30 anys, desocupats
i sense ocupació anterior. Estos podrien tindre fins a nou mesos de
contracte en entitats col·laboradores subvencionades pel Servef,
ajuntaments, conselleries, universitats o entitats no lucratives que
presenten projectes.
Un altre avantatge del salari jove és que dependrà del que acorden
les parts, l’organisme col·laborador i el jove que vol treballar, i en cap
cas no serà inferior a allò que establix el contracte d’inserció en el
conveni col·lectiu aplicable. El Servef aportarà la base mínima de
cotització del grup de la persona treballadora, 784 euros al mes per
a persones amb llicenciatura i fins a 526 euros per als grups de menys
titulació; a més, les ajudes del Servef inclouran els costos de la
Seguretat Social.
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L’aplicació del salari jove és ja una realitat i ha flexibilitzat els requisits
perquè puga beneficiar-se’n qualsevol jove, ja que, si en un principi
s’aplicarà a la joventut de menys de 30 anys sense experiència laboral,
en el moment que tinguen el quart mes d’antiguitat com a demandants
d’ocupació disposaran d’un contracte laboral de nou mesos com a
mínim, encara que només estiguen desocupats un dia.
També hi ha veus crítiques que afirmen que el salari jove no és un
programa i que és una autèntica estafa, ja que no gaudix de pressupost
ni finançament addicional i que es cobrix amb les partides destinades
a la contractació de col·lectius amb especial dificultat d’inserció, que
es veuran minvades. Segons este punt de vista, el salari jove no és
un programa per a garantir l’ocupació estable de la joventut, sinó tot
al contrari, ja que les empreses privades deixaran de donar treballs
temporals i indefinits a les persones jóvens perquè els eixirà més
barat recórrer a este pla i, per tant, l’ocupació de la joventut es farà
encara més precària. D’altra banda, s’assegura que no es tracta d’un
contracte d’inserció per a totes les persones jóvens, sinó que es
reduïx a 1.500, una minoria del col·lectiu total. A més, estes persones
cobraran menys que el salari corresponent al contracte d’inserció que
indique el conveni col·lectiu aplicable, ja que este contracte d’inserció
no figura en molts convenis, i si no hi ha acord entre les parts, la
referència serà el salari mínim interprofessional.

1.1 El salari jove…
a) solucionarà definitivament el problema de la falta
d’experiència en la joventut.
b) garantix l’ocupació de la joventut al 100%.
c) és una acció complementària d’altres per tal de
resoldre els problemes que té plantejats la joventut
a l’hora de trobar el primer treball.
1.2 El Servef…
a) aportarà la base mínima de cotització del grup de
la persona treballadora, 784 euros al mes per a
persones amb llicenciatura i fins a 526 euros per
als grups de menys titulació, sense incloure-hi,
però, els costos de la Seguretat Social.
b) aportarà els costos de la Seguretat Social.
c) aportarà una ajuda independentment que el jove
tinga estudis superiors.
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1.3 L’ajuda als jóvens…
a) s’aplicarà a la joventut menor de 30 anys sense
experiència laboral.
b) s’aplicarà a la joventut menor de 30 anys sense
experiència laboral, però si arriben al quart mes
d’antiguitat com a demandants d’ocupació.
c) s’aplicarà a la joventut menor de 30 anys sense
experiència laboral, encara que només estiguen
desocupats un dia.
1.4 Per a certes persones que el critiquen…
a) el salari jove no és un programa, perquè no té
finançament complementari.
b) el salari jove és un programa amb què les empreses
reduïxen els contractes dels jóvens.
c) el salari jove serà major que el salari mínim que
establix el conveni col·lectiu que s’hi aplique.
1.5 El text presenta dos punts de vista; el segon
comença a exposar-se:
a) en el quart paràgraf
b) en el quint paràgraf
c) en el sext paràgraf

V

F

1.6 El salari jove té l’objectiu que disminuïsca la desocupació
entre la població menor de 30 anys.
1.7 Les empreses privades recorreran també a este pla i, per
tant, hi haurà menys contractes temporals i indefinits.
1.8 Este contracte d’inserció només arribarà a 1.500 jóvens.

1.9 Quin titular s’ajusta més al text?
a) Avantatges i inconvenients del salari jove.
b) Desavantatges del salari jove.
c) Integració total dels jóvens en el mercat laboral.
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1.10 Quin registre lingüístic s’ha utilitzat en el text?
a) Literari
b) Col·loquial
c) Estàndard
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Àrea 2. Expressió escrita
2. Dictat.
Era llavors un poble laboriós de cinc-centes persones i mig
centenar de muntures, / sense llauradors, sense terra de conreu,
sense arbres fruiters ni pastures, / sense cap altra font d’aigua
viva que no fóra la que recollien per mitjà d’aljubs. / Al capdavant
de tots es trobaven el senyor originari del castell i el cap militar
de la plaça. /
En la part més alta de tota la superfície edificada, hi havia el
castell, / amb la seua torre mestra i les seues muralles, / i amb
totes les cases apinyades al seu voltant, construïdes en diferents
nivells, / cobertes de brancatge o de teula rogenca i separades
per carrerons i passatges angostos. / Un mur serpentejant de
pedra protegia tot este recinte, / fora del qual hi havia, en la
cara sud de la muntanya, / un estret parapet destinat a permetre
que, en cas de perill, / els soldats pogueren moure’s amb
rapidesa.

3. Escriga un article per a una revista local en què expose i
argumente la seua opinió sobre un dels dos temes següents
(d’un mínim de 200 paraules):
a) El dret a la intimitat de les persones famoses.
b) Les noves tecnologies ens han creat noves dependències?
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Àrea 3. Estructures lingüístiques
4. Encercle l’opció que considere correcta en cada pregunta:

Lèxic i semàntica
Què signifiquen les paraules o expressions següents?
1. encenall
a) incendi
b) borumballa
c) encenedor
2. a la bestreta
a) suficientment
b) anticipadament
c) precipitadament
3. si fa no fa
a) detalladament
b) lentament
c) aproximadament
4. guitarró
a) una guitarreta
b) una guitarra gran
c) una persona poc treballadora
5. fer malícia
a) fer malament les coses
b) fer maldats
c) causar irritació, molestar
6. catxap
a) un cadell de gos
b) una classe d’espardenya
c) una cria de conill
7. parlar sense embuts
a) parlar amb dificultats
b) parlar amb sinceritat
c) parlar amb justícia
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8. fraula
a) maduixa
b) bosc
c) bolet
Quina de les tres opcions és la més adequada per a completar
cada frase en un context formal?
9. «Sap _________ gossos.»
a) adiestrar
b) ensenyar
c) ensinistrar
10. «Cal _________ el vi perquè no estiga térbol.»
a) esclarir
b) clarificar
c) clarejar
11. «L’assassí va esborrar les seues _________ amb
molta cura.»
a) impremtes
b) empremtes
c) empremptes
12. «Aquella dona ha patit _________ i ha caigut a terra.»
a) vèrtig
b) vèrtex
c) vertigen
13. «És un decret del rei; és un decret _______.»
a) real
b) reial
c) ral
14. «Debatien la successió _________ de la corona.»
a) al tro
b) a la trona
c) al tron
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15. «Cal _________ la roda, perquè no gira bé.»
a) engredar
b) greixar
c) engrassar

Morfologia i sintaxi
Quina de les tres opcions és la més adequada per a
completar cada frase en un context formal?
16. «Un bon fill ha d’obeir _________ seus pares.»
a) als
b) els
c) a els
17. «Tenia interés _________ veure l’exposició.»
a) en
b) amb
c) de
18. «_________ ho va saber, no va tornar a l’empresa.»
a) Des de que
b) Des que
c) En què
19. «No el coneixia ni _________ nom.»
a) sabia el seu
b) en sabia el
c) sabia el
20. «L’avió volava _________ terra.»
a) arran de
b) a arrel de
c) a raïl de

certificat de

grau mitjà

JQCV

46
21. «_________ anava a visitar el malalt.»
a) De quant en quant
b) De quan en quan
c) De tant en tant
22. «Vinga, parem _________ taula, que vénen els
convidats.»
a) la
b) a
c) Ø
23. «No sé quan volen vindre, _________ vindran demà.»
a) pot ser que
b) potser
c) deu de ser que
24. «Vosaltres, no _________ allò que no veieu!»
a) cregau
b) cregueu
c) creieu
25. «Ha _________ immòbil dos hores.»
a) romàs
b) romanut
c) romangut
26. «Com que nosaltres _________ al segon pis, sentim
tots els sorolls del carrer.»
a) visquem
b) vivim
c) vivíem
27. «No penseu més en aquell tema, oblideu _________.»
a) -vos
b) -vos-el
c) -vos-en
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28. «Si encara no teniu el llibre, _________.»
a) se’l compreu
b) compreu-vos-el
c) compreu-se’l
29. «Ara diu que no l’han _________ en la llista per error.»
a) incluït
b) inclòs
c) inclós
30. «Ha trobat la sopa salada, però jo no _________ he
trobada.»
a) la hi
b) l’hi
c) la n’
31. «He vingut _________ parlar amb tu.»
a) per a
b) per
c) pa
32. «Maria, porta a les veïnes la clau de la terrassa!
Porta _________ ara mateix, per favor!»
a) -los-la
b) ‘ls-la
c) -les-la
33. «Estàvem tan enfadades que _________ foc pels
queixals.»
a) traíem
b) tréiem
c) treíem
34. «Vosaltres _________ massa cervesa.»
a) beveu
b) begueu
c) beueu
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35. «Jo no _________ bé a causa del mal oratge.»
a) dorg
b) dorc
c) dorm
36. «La mare no s’adonà del perill. Comprén que no
________ adonà.»
a) se’n
b) se n’
c) s’hi
37. «Posa’t la roba de bany. Posa _________ !»
a) -te’l
b) -te-la
c) ‘t-la
38. «Va alçar-se massa tard, _________ estava molt
cansada.»
a) doncs
b) per què
c) perquè
Quina de les opcions següents és correcta?
39. «T’ho regalaré _________ estudies.»
a) sempre i que
b) sempre que
c) sempre i quan
40. «M’ho va preguntar el _________.»
a) propi professor
b) professor mateix
c) professor mateixa
41. «Abans, quan fumava, sempre _________.»
a) tossia
b) tussia
c) tosia

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

49
42. «Una quantitat _________.»
a) quàdruple
b) quàdrupla
c) quàtruple
43. «_________ més treballem més guanyarem.»
a) Quan
b) Quant
c) Com
44. «He fet el dinar _________ te’l menges.»
a) per a què
b) per què
c) perquè
45. «Ja t’he dit que _________.»
a) ho has fet mal
b) ho has fet malament
c) està malament fet

Normativa ortogràfica
Quina de les tres opcions és la més adequada per a
completar cada frase?
46. «En acabant es va posar a ballar una _________.»
a) danza
b) dansa
c) dançà
47. «No puc fer el puré, ja que s’ha trencat la _________.»
a) batidora
b) batedora
c) batredora
48. «Rembrandt va pintar molts _________.»
a) autorretrats
b) auto-retrats
c) autoretrats
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49. «Viatjaré al _________ d’Europa.»
a) nord est
b) nord-est
c) nordest
50. «Este taulell no està _________ i caurà.»
a) fixe
b) fix
c) fixo
51. «Li abellix una copeta de _________?»
a) mistela
b) mistella
c) mistel·la

Quina de les opcions següents és correcta?
52. «El soldat va disparar una _________.»
a) ràfaga d’ametralladora
b) ràfega d’ametralladora
c) ràfega de metralladora
53. «El jugador d’escacs _________.»
a) féu avançar l’àlfil
b) féu avançar l’alfil
c) feu avançar l’alfil
54. La frase que està ben escrita és:
a) Vam arribar a la una en punt.
b) No hi ha canvis per l’inèrcia de l’empresa.
c) L’ira és un dels set pecats capitals.
55. La frase que està ben escrita és:
a) No sé com ho aconseguix, però sempre estalvia
molts diners. I ningú no li’n dona.
b) No se com ho aconseguix, pero sempre estalvia
molts diners. I ningú no li’n dóna.
c) No sé com ho aconseguix, però sempre estalvia
molts diners. I ningú no li’n dóna.
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

51
56. «Té un problema _________; se li unflen els
_________.»
a) llavial / llavis
b) labial / llabis
c) labial / llavis
57. «Els _________ no porten _________ nuclears.»
a) missils / càrregues
b) míssils / càrregues
c) missils / carregues
58. La paraula que està ben escrita és:
a) hostatjar
b) maretjar
c) barretjar
59. La paraula que està ben escrita és:
a) estoreta
b) letrina
c) melanconia
60. La paraula que està ben escrita és:
a) premisa
b) andalussa
c) enfonsar
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Àrea 4. Expressió i interacció oral
1. LECTURA I CONVERSA
En l’últim segle s’ha reduït un 90% el volum de peixos
dels oceans
El volum de peixos en els oceans s’ha reduït més del 90%
en l’últim segle, i el percentatge de biodiversitat marina
protegida és inferior al 0,1% del total, va advertir el científic
Carlos Duarte, professor del Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC).
L’últim número de la revista Science publica en l’editorial
esta reflexió firmada per Duarte i dos investigadors més:
Iris E. Hendriks, científic associat en la Universitat de les
Illes Balears, i Carlo H. R. Heip, director del Centre d’Ecologia
Marina de l’Institut Holandés de Yerseke.
Duarte, membre de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA), ha advertit que, hui en dia, menys del 0,1% de
la biodiversitat marina està protegida.
La xifra contrasta amb el nivell de protecció de la biodiversitat
terrestre, amb taxes que s’aproximen al 10%, segons Duarte,
per a qui s’ha de «revertir esta situació» i «arribar a un millor
equilibri de l’esforç d’investigació en biodiversitat marina i
terrestre».
Per a això, va continuar, es requerix un esforç d’interconnexió
entre els investigadors dedicats a l’oceà, fet que implica
grans recursos i mitjans tècnics, i més inversió financera
per a investigar la vida en l’oceà.
Duarte va recordar que en el context de la Convenció de
Kyoto per a la protecció de la diversitat biològica hi ha hagut
progressos importants, però persistixen encara grans
problemes per a trobar mesures viables per a protegir la
vida en els oceans.
Va explicar que es necessiten models i conceptes operatius
sobre la manera de protegir la vida en els oceans, perquè
la translació de la denominació d’àrea protegida aplicada
a l’àmbit terrestre pot no ser efectiva per als mars.
«És un repte intel·lectual o científic encara no abordat», va
dir Duarte, per a qui els conceptes per a la protecció de la
naturalesa terrestre no són directament extrapolables a
l’oceà, perquè no es poden posar fronteres al mig del mar,
ni explicar als peixos quines zones estan protegides.
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*Criteris de correcció i solucionari en: www.edu.gva.es/jqcv
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