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prova
Àrea 1. Comprensió
1. Llija atentament el text següent i encercle la resposta correcta
corresponent a cadascun dels enunciats de més avall:
La malnutrició en la tercera edat
La població valenciana inclosa en l’anomenada tercera edat augmenta
progressivament com a conseqüència de la millora en l’esperança de
vida. En el nostre país, l’esperança de vida en nàixer és de 75 anys
per als hòmens i de 80 per a les dones. Segons el cens de 1991, el
percentatge de persones majors de 65 anys era del 13%, i es considera
que l’any 2023 superarà el 16%.
En els països desenrotllats, les persones majors són el segment amb
més prevalença de malnutrició, a la qual contribuïxen causes de
diferents tipus. Per a avaluar-ne l’estat nutricional i identificar subgrups
en risc cal detectar aquells factors de risc associats amb la malnutrició
que poden ser de fàcil identificació en la comunitat.
Entre estos factors de risc hi ha tres grups: els causats per canvis
fisiològics, aquells que són ambientals o socioeconòmics i altres
causats per canvis en la salut.
Entre els canvis fisiològics podem destacar la pèrdua de peces dentals,
les pròtesis dentals inadequades i l’atròfia mandibular, que poden
repercutir en la masticació correcta i conduir a una alimentació
selectiva. També la disminució de la sensibilitat dels sentits del gust
i de l’olfacte poden convertir-se en una manca d’interés pel menjar
i, fins i tot, en anorèxia. De la mateixa manera, la disminució de la
sensació de set pot afectar la hidratació correcta de la persona.
Finalment, les alteracions de la funció secretora digestiva (salival,
gàstrica i pancreàtica) i la reducció de la superfície d’absorció poden
conduir a alteracions en l’absorció d’alguns nutrients: principis
immediats, ferro, vitamina B12 i calci. A més d’estos canvis, cal tindre’n
en compte d’altres com ara la disminució del metabolisme basal, i la
distribució diferent de la massa corporal, amb augment de la massa
grassa i pèrdua de la massa muscular i òssia, que justifiquen que les
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necessitats nutricionals d’este grup d’edat tinguen unes característiques
pròpies.
Entre els canvis socioeconòmics i ambientals cal considerar, en primer
lloc, la limitació de recursos econòmics, ja que, arran de la jubilació,
els recursos econòmics minven i este fet pot repercutir en l’alimentació.
En segon lloc, la pèrdua del cònjuge, en alguns casos, i la
independència i eixida dels fills i filles de casa, en altres casos,
condicionen la vida de moltes persones i donen lloc a situacions de
soledat. Generalment, la persona major que viu a soles tria aliments
de preparació fàcil, cuina poc i menja malament. En tercer lloc, l’ingrés
en institucions (residències, asils i hospitals), on les pautes d’alimentació
són homogènies i els gustos personals no se solen tindre en compte,
alteren els patrons alimentaris de tota una vida i poden produir
inapetència. Finalment, cal considerar que l’aïllament social i la
soledat poden conduir a problemes de proveïment d’aliments, a més
de restriccions en les eixides, amb la consegüent disminució del temps
d’exposició al sol i a l’aire lliure.
Per últim, cal tindre en compte els canvis relacionats amb la salut
física i psíquica, que també constituïxen importants factors de risc
nutricional. Així, un 20% de la població major de 65 anys presenta
hipertensió i hipercolesterolèmia. També certs problemes osteomusculars crònics poden cursar amb invalidesa física, la qual cosa
pot limitar la consecució i preparació dels aliments. D’una altra banda,
poden manifestar-se alguns trastorns mentals, com ara confusió,
irritabilitat, depressió o, en casos extrems, demència. En estes
condicions, les persones poden oblidar-se de menjar, mostrar-se
incapaces de distingir entre desdejuni, dinar i sopar, o bé realitzar
algunes menges extravagants o monòtones, que comprometen
qualitativament i quantitativament la ingesta de nutrients. També cal
tindre en compte que el consum de fàrmacs en estes edats és superior
al d’altres. Un 82% de les persones majors de 65 anys de la nostra
comunitat pren almenys un fàrmac, i al voltant del 60% en pren dos
o més. En alguns casos trobem el consum d’un fàrmac durant un llarg
període de temps, en altres es produïx un consum coincident de
moltes substàncies actives alhora, cosa que pot conduir a verdaders
compromisos nutricionals per efecte de la interacció fàrmac-nutrient.

1.1 El risc de malnutrició en les persones majors…
a) es produïx per causes fisiològiques i socials.
b) té una explicació multifactorial.
c) afecta els països amb menys recursos.
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1.2 Els canvis fisiològics que fomenten la malnutrició
afecten…
a) el maxil·lar, l’olfacte, el pàncrees i els ossos.
b) les dents, el gust, la pèrdua de líquids i la pèrdua
de massa muscular.
c) la boca, els sentits, la hidratació i la digestió.
1.3 Quina opció és verdadera sobre la cuina de les
persones majors?
a) A les persones majors, els agrada molt cuinar.
b) Les persones majors preferixen les pautes d’alimentació
homogènies.
c) Hi ha persones majors que viuen a soles i elegixen
un estil de cuina senzill.
1.4 L’ús de «D’una altra banda» (en negreta en el
text)...
a) expressa que a continuació apareixen uns factors
de risc que estan en contradicció amb els anteriors.
b) expressa que seguidament apareixen uns factors
de risc que pertanyen a un subgrup diferent.
c) expressa que els factors de risc que s’esmenten
corresponen a subjectes diferents dels anteriors.
1.5 L’ús de la primera persona del plural...
a) es referix a l’emissor i també inclou el receptor com
a mostra d’implicació en les opinions de l’emissor.
b) es referix a les persones concretes que han escrit
el text.
c) es referix, d’una manera genèrica, al grup de persones
que ha participat en la investigació sobre este tema.

V

F

1.6 La disminució de la sensibilitat del gust i de l’olfacte justifica,
en part, la malnutrició en la gent major.
1.7 L’ingrés en residències, asils o hospitals contraresta la mala
alimentació.
1.8 Els trastorns mentals en la tercera edat comprometen, quant
a la qualitat i a la quantitat, la ingesta d’aliments.
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1.9 Quin titular reflectix millor el contingut del text?
a) Alimentació adequada en la tercera edat.
b) Factors de risc associats amb la malnutrició senil.
c) Hàbits saludables en la tercera edat.
1.10 Quin resum sintetitza millor el contingut del
text?
a) L’esperança de vida és cada vegada més alta,
però, a canvi, la tercera edat va arrossegant un
llarg procés de malnutrició causat per canvis
fisiològics (peces dentals en mal estat, disminució
de la sensibilitat del gust i de l’olfacte...), per
canvis socioeconòmics i ambientals (limitació de
recursos econòmics, ingrés en institucions...) o
per altres canvis relacionats amb la salut física
o psíquica (demència, consum de fàrmacs...).
b) L’esperança de vida és cada vegada més alta a
causa dels bons costums nutricionals de la tercera
edat.
Cada vegada més, els nostres majors, amb totes
les seues facultats físiques i psíquiques,
s’alimenten més i millor, amb la qual cosa es
considera que l’any 2023 el percentatge de
persones majors de 65 anys superarà el 16% de
la població.
c) L’esperança de vida és cada vegada més baixa
en la població valenciana.
La tercera edat s’alimenta poc i malament per
causa de canvis fisiològics (alteracions de la
funció secretora digestiva), socioeconòmics i
ambientals (minva de recursos econòmics i
aïllament social) o d’aquells relacionats amb la
salut física o psíquica (invalidesa o trastorns
mentals).
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Àrea 2. Expressió escrita
2. Dictat.
El pati del col·legi, que feia escola només per a pàrvuls, / a
l’estiu el convertien en un cinema a l’aire lliure. / Hi projectaven
pel·lícules còmiques, de l’oest i d’aventures, / totes les quals
estaven moralment autoritzades per la censura eclesiàstica,
/ atés que el pati pertanyia a la parròquia. / Com que passaven
la mateixa pel·lícula tota la setmana, / el primer dia de projecció
rondàvem pels voltants, / un terreny erm des que li havien
arrancat els tarongers, / ara esdevingut terra campa on
proliferava el serret que se’ns ficava, / punxonós, entre les
sandàlies i s’enganxava als calcetins, / a qui en portava, com
si foren sangoneres. / En una punta del camp hi havia un pal
de la llum: un tronc ennegrit i alt. / Hi grimpàvem per torns, al
punt que fosquejava, / tot just quan havien finalitzat les notícies
del No-Do i s’encetaven els tràilers; / comptàvem fins a cinquanta
en cada tanda. / Després que s’havia iniciat la pel·lícula,
andarejàvem desficiosos per l’entrada; / assetjàvem el porter
provant de moure la seua commiseració / i que ens hi deixara
passar de franc.

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 300 paraules):
a) Ha canviat l’educació dels jóvens durant els últims anys?
b) Viure al camp o viure a la ciutat: avantatges i desavantatges.
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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. pruïja
a) pluja
b) desfici
c) oblit
2. narius
a) nadius
b) badius
c) nasals
3. a la bestreta
a) suficientment
b) anticipadament
c) precipitadament
4. volva
a) classe de bolet
b) ramat
c) pellorfa diminuta
5. pigall
a) una certa classe de cabaret
b) xic que acompanya una persona cega
c) mascle de diverses espècies d’ocells
6. «Ficar-se en la gola del llop.»
a) Estar en perill continu
b) Encarregar-se d’una acció perillosa
c) Arriscar-ho tot
7. corbató
a) corbata menuda
b) revolt de la carretera
c) cria de corb
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8. rufa
a) befa
b) arruga
c) beguda exòtica
9. mussitar
a) criticar algú
b) expressar una pena
c) parlar molt baix
10. frumentaci
a) fa referència a la fermentació
b) fa referència al blat
c) fa referència a la frustració
11. «Anar-se’n en orri.»
a) Fracassar
b) Malgastar
c) Munyir
Quina de les opcions següents és correcta?
12. Una de les tres paraules següents figura en el diccionari:
a) burro
b) penatxo
c) palco
13. La paraula que està ben escrita és:
a) disquette
b) disquet
c) disket
14. «El colom _________.»
a) parrupa
b) refila
c) renilla
15. «Els habitants de Xàtiva són _________.»
a) setabenses
b) xativins
c) pixavins
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Quina de les tres opcions és la més adequada per a
completar cada frase en un registre formal?
16. «Al meu fill, quan es banya, li agrada _________ i,
per tant, ens esguita.»
a) xiuxiuar
b) xiuxiuejar
c) xipollejar
17. «Li agradava _________ directament de la botella.»
a) txuplar
b) xarrupar
c) gallejar
18. «Això perjudicarà el meu soci i, _________, a mi mateix.»
a) de gairell
b) de retop
c) a doll
19. «Els lladres _________ el sac per terra.»
a) rosegaren
b) arrosegaren
c) arrossegaren
20. «Cal _________ tots els requisits.»
a) complir
b) acomplir
c) complimentar
21. «El negoci no era gens _________.»
a) rendista
b) rentable
c) rendible
22. «Sap _________ gossos.»
a) adiestrar
b) domar
c) ensinistrar
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Morfologia i sintaxi
Quina de les tres opcions és la més adequada per a
completar cada frase en un registre formal?
23. «No se n’anirà a casa _________ no acabe la faena.»
a) fins que
b) fins què
c) fins a que
24. «Actuà _________ l’influx d’aquelles idees.»
a) avall
b) sota
c) baix
25. «Tenia interés _________ veure l'exposició.»
a) en
b) amb
c) a
26. «_________ quant al primer punt de l’orde del dia...»
a) Ø
b) En
c) Per
27. «Trencà el pacte ________ sempre.»
a) per a
b) pa
c) per
28. «Obrin la botiga ________ 10 h _________ 14 h.»
a) de les / fins a les
b) de / fins a
c) de / a
29. «Han vingut els mestres i _________ alumnes.»
a) llur
b) llurs
c) nós
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30. «No té _________ diners per a comprar-se el pis.»
a) prou
b) bastant
c) bastants
31. «El vestit se l’ha fet _________ encàrrec.»
a) per
b) a
c) d’
32. «Nevarà a partir _________ 800 m.»
a) d’
b) ø
c) de
33. «Ens ho va contar _______ rient _______ plorant.»
a) ara / adés
b) siga / siga
c) mig / mig
34. «No _________ tan fort, que foradareu el paper.»
a) escrigueu
b) escriviu
c) escrigau
35. «Li agradaria que nosaltres ________ com ha quedat
sa casa.»
a) veiem
b) vegérem
c) vérem
36. «Afanya’t. Si no _________ prompte, s’emportarà el
moble.»
a) vingueres
b) véns
c) vens

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

47
37. «El fet es va produir _________ segle xx.»
a) a mitjan de
b) a mitjan
c) a mitjans
38. «Si els venedors augmenten els preus, és probable
que el govern _________ controle.»
a) els els
b) els en
c) els ho
39. «Envieu el paquet a les proveïdores. Envieu _________
hui mateix.»
a) -les-el
b) ‘ls-el
c) -los-el
40. «Vam arribar al teatre i _________ al davant.»
a) ens en posàrem
b) s’hi posàrem
c) ens hi posàrem
41. «Ell sempre oferix vi i pastes als convidats;
_________ oferix de la millor qualitat.»
a) els ho
b) els n’
c) els les
42. «Ella s’ha fet roja. _________ ha fet.»
a) Se n’
b) S’hi
c) Se’n
43. «Li _________ l’alé.»
a) put
b) pudix
c) pud
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44. «El pacte et convé. No _________ pegues més voltes.»
a) l’hi
b) li hi
c) hi
Quina de les opcions següents és correcta?
45. «Ocupaven àrees _________ i espais _________.»
a) limítrofes / limítrofes
b) limítrofes / limítrofs
c) limítrofs / limítrofs
46. «La millor _________ era molt _________.»
a) advocada / cortesa
b) advocada / cortés
c) advocat / cortesa
47. «Vine _________ més prompte millor.»
a) com
b) quan
c) quant
48. «_________ aroma que tenen els llegums!»
a) Quina
b) Quin
c) Que
49. «Este ordinador va molt lent, _________.»
a) però no en tinc altre
b) però no en tinc d’altre
c) però no tinc d’altre
50. «La meua amiga _________!»
a) té cada cosa
b) te cada cosa
c) té unes coses
51. «Per ella, sentia _________ amor que odi.»
a) més bé
b) tan aïna
c) més prompte
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52. «Parlava _________.»
a) el màxim de clar
b) lo més clar posible
c) al màxim de clar
53. «No és _________ parlar-me així.»
a) ningú per a
b) qui per a
c) qui per
54. «_________, no hi aniré.»
a) Com que no hi ha festa
b) Com no n’hi ha festa
c) Degut a què no hi ha festa
55. «Si vols complicacions, _________.»:
a) en tindràs
b) hi tindràs
c) les tindràs
56. «Els escolans van _________ les campanes.»
a) brandar
b) blandir
c) balandar
57. «Quan l’han _________ li han torçut el braç.»
a) detingut
b) detengut
c) detés
58. «El tema no _________ concernia.»
a) el
b) li
c) l’hi
59. «Ja_________ les creïlles?»
a) han cuit
b) s’han cuit
c) s’han cogut
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60. «Són les circumstàncies contra _________ va lluitar.»
a) les que
b) qui
c) les quals

Normativa ortogràfica
Quina de les opcions següents és correcta?
61. «El _________ es neteja molt bé amb _________.»
a) topazi / magnèsia
b) topazi / magnèssia
c) topasi / magnèsia
62. «Necessitem un _________ perquè volem fer una
fotografia especial.»
a) trípode
b) trípod
c) tripode
63. «La _________ és l’estat d’inactivitat _________
passen determinats animals.»
a) letàrgia / per la qual
b) letargia / pel qual
c) letàrgia / pel que
64. «El _________ és la _________ part del gram.»
a) cèntigram / centèsima
b) centígram / centèssima
c) centigram / centèsima
65. «Encara recorde que ______ un ungüent _________.»
a) féieu / antiinflamatori
b) feieu / antiinflamatori
c) feïeu / antiïnflamatori
66. «Raig _________.»
a) infrarroig
b) infra-roig
c) infraroig
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67. «El _________ és el conjunt de plomes que cobrixen
el cos d’ _________.»
a) plumatge / una au
b) plomatge / una au
c) plumatge / un au
68. «Els nassos _________ dels _________ del circ eren
molt grans.»
a) postissos / pallasos
b) postissos / pallassos
c) postisos / pallassos
69. «L’ _________ del seu caràcter l’ha condemnat a la
_________.»
a) aspredat / solitut
b) aspretat / solitut
c) aspredat / solitud
70. «El vostre veí era un sant _________.»
a) baró
b) varó
c) varon
71. «L’embarcació va _________.»
a) salpar
b) sarpar
c) zalpar
72. «_________: en dret civil, acceptació tàcita o expressa
d’una herència.»
a) Addició
b) Adicció
c) Adició
73. «El _________ és un establiment d’un lloc fronterer
per a sotmetre a quarantena els malalts.»
a) llatzaret
b) lletzaret
c) llatzeret
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74. «_________: fetus parit prematurament.»
a) avort
b) abortó
c) avortó
Quina de les tres opcions és la més adequada per a
completar cada frase?
75. «_________, no podíem ajudar-lo.»
a) Malhauradament
b) Malauradament
c) Malahuradament
76. «Amb la _________ del peu dret va entropessar amb
la _________ de vi.»
a) bóta / bota
b) bota / bóta
c) bota / bota
77. «Cal _________ contra la injustícia.»
a) rebelar-se
b) rebel·lar-se
c) revel·lar-se
78. «Li han diagnosticat una _________.»
a) arrítmia
b) arítmia
c) aritmia
79. «Eduard és molt calmós, no es posa nerviós per res,
és molt ________.»
a) flemàtic
b) flegmàtic
c) flecmàtic
80. «Ella _________ mitja volta i caigué redona.»
a) feu
b) féu
c) fiu
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Àrea 4. Expressió i interacció oral
1. LECTURA I CONVERSA
Domòtica
La domòtica és l’automatització del funcionament dels
habitatges. D’esta manera, l’usuari pot gestionar de manera
energèticament eficient, segura i confortable els diferents
aparells i instal·lacions domèstiques que conformen les llars.
En un primer moment, l’única manera de construir una
instal·lació domòtica era a través d’una xarxa centralitzada
de sensors (elements que recullen dades com ara la
temperatura ambient o si hi ha fuites d’aigua) i actuadors
(parts del sistema que servixen per a modificar el
comportament de certs equips o instal·lacions). Normalment,
eren sistemes propietaris molt poc flexibles. En estes
condicions, la introducció de noves prestacions era molt difícil
i costosa.
Però, des de fa uns quants anys, és possible construir sensors
i actuadors amb prou intel·ligència per a implementar una
xarxa de control distribuït. Ara la domòtica ha guanyat en
facilitat d’ús i en flexibilitat, i se n’ha reduït el cost.
Esta automatització se centra en tres grups o àrees:
benestar, seguretat i comunicacions. Pel que fa al primer
–el confort–, podem esmentar aplicacions com ara el
control de llums, persianes o cortines per a ajustar la
il·luminació a les necessitats dels habitants de la casa. La
climatització automàtica o el reg del jardí també entren
dins de la mateixa filosofia de foment del benestar. A més,
estes instal·lacions busquen una gestió òptima de l’energia
mitjançant sistemes d’estalvi energètic, l’arquitectura
bioclimàtica o l’ús de fonts d’energia renovable (solar, eòlica,
geotèrmica, etc.).
Un altre àmbit que vol garantir la domòtica és la seguretat.
Controla la temperatura, el gas o el fum per a detectar
possibles perills. En esta mateixa línia, oferix una vigilància
dels accessos a la casa amb l’objectiu de detectar presències
no desitjades. Hi ha instal·lacions domòtiques que fins i tot
poden identificar les persones que hi ha a les diferents parts
de la casa (són capaces de detectar el moviment, la calor
corporal o altres característiques individuals).
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Finalment, en l’àrea de les comunicacions es destaca la
distribució d’àudio i vídeo per tot l’habitatge, l’accés a Internet,
el control remot per telèfon o a través de la xarxa, el control
local mitjançant la veu, el comandament a distància o les
pantalles tàctils. En este aspecte, les anomenades passarel·les
residencials juguen un paper important. Estes passarel·les
són les encarregades d’adaptar els protocols i els fluxos de
dades de les xarxes externes (Internet) a les xarxes internes
de control de la casa.
La contrapartida més important és el cost addicional que
comporta l’aplicació d’instal·lacions domòtiques en una casa.
A més, hi ha la por de quedar-se sense calefacció o sense
llum en cas d’una caiguda del sistema. De fet, en una data
tan llunyana com el 1957, els punts febles d’una primerenca
casa «automàtica» ja van ser satiritzats en la pel·lícula de
Jacques Tati Mon Oncle.
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*Criteris de correcció i solucionari en: www.edu.gva.es/jqcv
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