prova
llenguatge
administratiu (N5)
Nom
1r cognom
2n cognom
NIF/NIE
Localitat de la prova

Nom del corrector
Observacions

VALÈNCIA
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ÀREA 1
01. A continuació hi ha cinc fragments de documents administratius diversos.
Llegiu atentament i relacioneu cada un d’aquests amb la paraula que, de les
que s’indiquen al final del text, més s’ajusta al fragment.

A

La Constitució Espanyola reconeix, en l’article 27.1, la llibertat d’ensenyament
i el dret a l’educació. Aquests drets s’han d’harmonitzar amb la intervenció
dels membres de la comunitat educativa de tots els centres sostinguts amb
fons públics.

B

El punt 2 de la disposició final primera del Decret 59/2016, de 13 de maig,
faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d’educació
perquè, en aquelles localitats en què, per les seues característiques
socioeconòmiques i demogràfiques, siga aconsellable, puga fixar per als
centres públics i privats concertats una ràtio màxima d’alumnat per unitat o
grup inferior a l’establida en l’esmentat decret.

C

S’autoritza la persona titular de la direcció general competent en matèria de
planificació educativa perquè dicte les disposicions necessàries per a
l’aplicació i l’execució d’aquesta ordre.

D

Per al procés d’admissió del curs 2019-2020 i següents, en cadascuna de les
unitats en què s’escolaritze alumnat del primer nivell del 2n cicle d’Educació
Infantil (3 anys) en els centres públics i privats concertats ubicats en els
municipis que figuren en l’annex únic d’aquesta ordre, el nombre de vacants
oferides no podrà ser, en cap cas, superior al nombre màxim que s’hi indica.

E

Queda derogada l’Ordre 22/2018, de 30 de maig, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el màxim
d’alumnat per unitat en l’escolarització des del nivell d’Educació Infantil
(3 anys), per al procediment d’admissió durant el curs 2018-2019, en
determinades localitats de la Comunitat Valenciana.

Escriviu la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.

Desplegament
Participació
Abrogació
Relació
Particularització
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ÀREA 2
02. Redacteu un recurs d’alçada contra la resolució de l’ajuntament de la vostra
localitat en la qual s’ha denegat al club que presidiu la subvenció que heu
demanat per a ampliar les instal·lacions esportives, a pesar que assegureu
que compliu tots els requisits per a fer-ho.
(El document ha de tindre, com a mínim, 200 paraules.)
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03. Redacteu, com a representant d’una associació cultural, una sol·licitud per a
demanar a l’ajuntament del vostre municipi una subvenció econòmica i el
suport logístic necessari per a organitzar unes jornades culturals que es faran
per primera vegada al municipi.
(El document ha de tindre, com a mínim, 100 paraules.)
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ÀREA 3
04. Llegiu el text que teniu a continuació, que és un fragment d’un document
administratiu, i després ompliu els buits amb la paraula o les paraules que hi
falten per a completar-ne el sentit.
(Escriviu només una alternativa per a cada resposta. Pareu atenció a no repetir cap
paraula.)
D’acord amb el que ________________ la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l’article 91 de la Llei 4/1998, de 21 de juny, de la
Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià, i amb la finalitat d’impulsar la
conservació, promoció i difusió del patrimoni cultural valencià, es
________________ subvencions adreçades a la catalogació de béns immobles de
pedra seca, així com per a promoure la recuperació, el manteniment, la conservació
i la protecció de l’arquitectura de pedra seca al nostre territori.
Amb l’objectiu de dotar el procediment d’aquestes subvencions de la necessària
concurrència i transparència, es publiquen aquestes bases ________________
d’acord amb la Llei [...]. S’han ________________ els principis de bona regulació
previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015 [...]. Per això, ________________
l’Advocacia de la Generalitat i la Intervenció Delegada; efectuat el tràmit
d’informació pública; demanats els informes ________________; de conformitat
amb l’article 43.1.d de la Llei [...], i fent ús de la competència ________________
per l’article 165.1 de la Llei [...],
Les ajudes es concediran en règim de ________________ competitiva i tenen com
a finalitats:
– Donar suport, de manera especial, als projectes que es ________________ a la
catalogació, conservació, manteniment i recuperació de construccions de pedra
seca.
– Donar suport als projectes que servisquen de ________________ d’actuació a un
conjunt ampli de llocs o béns, o que plantegen solucions i fórmules que
contribuïsquen a millorar la sostenibilitat i les capacitats de gestió d’aquest tipus de
construccions a la Comunitat Valenciana, amb caràcter general.
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05. Ompliu els buits de les frases següents amb les paraules, sintagmes o
locucions que hi falten, tenint en compte que siguen sinònims de les
expressions o de les paraules que trobareu entre parèntesis.
(Escriviu només una alternativa per a cada resposta. Pareu atenció a no repetir cap
paraula.)
EXEMPLE:
El govern ha

nomenat (DESIGNAT) els seus ambaixadors.

1. La meua germana va comprar les accions a 30 euros fa un any i les va vendre
ahir a 55 euros cadascuna. S’ha beneficiat d’una important ________________
(DIFERÈNCIA QUE S’OBTÉ COM A BENEFICI PER L’AUGMENT DEL VALOR
D’UNA COSA).
2. L’empresa adjudicatària no ha complit les condicions establides, i ha sigut
amenaçada amb la ________________ (REVOCACIÓ, ANUL·LACIÓ,
ABROGACIÓ, CANCEL·LACIÓ, INVALIDACIÓ) del contracte.
3. Enguany hi ha hagut despeses no previstes en la comunitat. En el pròxim rebut
hi inclourem el càrrec de la ________________ (CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA
EXTRAORDINÀRIA O TEMPORAL) necessària per a sufragar-los.
4. S’ha comprat un cotxe d’importació, però ha hagut de pagar un elevat
________________ (IMPOST QUE INCLOU ELS DRETS DE DUANA SOBRE
ARTICLES IMPORTATS).
5. Les fruites, verdures, i altres béns ________________ (QUE ES
DESCOMPONEN O ES FAN MALBÉ RÀPIDAMENT) estan exempts de la
recàrrega que correspon per transport urgent.
06. Subratlleu les majúscules i les minúscules incorrectes de les frases que hi ha
a continuació, tenint en compte que les correccions innecessàries puntuen
negativament.
La Conselleria competent en matèria d’educació, cultura i esports ha aprovat una
Resolució amb subvencions a les associacions musicals de la Comunitat
Valenciana.
Les bases d’aquesta convocatòria es troben en l’Annex I de la mencionada
resolució.
Aquesta llei va ser objecte de recurs davant del Tribunal Constitucional.
Per a accedir a la Catedral de València no és necessari presentar el document
nacional d’identitat.
L’article 2 del Decret 67/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula el
Procediment dels informes per a l’exercici per les entitats locals de competències
diferents de les pròpies o delegades, indica quines són aquestes competències.
Les Administracions de les comunitats autònomes són competents per a decidir el
programa de vacunació de la seua comunitat.
El Congrés dels diputats va convalidar un decret llei proposat pel Govern per mitjà
del qual es va establir l’Ingrés Mínim Vital.
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07. Tot seguit hi ha un fragment d’un document legal sense signes de puntuació.
Poseu-hi tots els signes que calguen, tenint en compte que els signes afegits
innecessàriament puntuen de manera negativa.
(Tingueu en compte que en el text hi ha només un signe de punt i coma. Diferencieu
els punts i seguit dels dos punts i a part que hi ha en l’exercici, a més del punt final,
marcant els punts i a part amb el signe //.)
La Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes va
tindre com a objectiu fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre
dones i homes en particular pretenia l’eliminació de tota discriminació fora directa o
indirecta de les dones en aquest sentit es va tractar d’una llei pionera en el
desplegament legislatiu dels drets d’igualtat de gènere a Espanya no obstant això les
mesures previstes en la mencionada llei de naturalesa fonamentalment promocional
o de foment van obtindre resultats discrets la qual cosa contravé la seua finalitat en la
mesura que aquest tipus de previsions no han permés garantir l’efectivitat de la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i en l’ocupació al
mateix temps que persisteixen unes desigualtats intolerables en les condicions
laborals de dones i homes almenys si una societat aspira a ser plenament
democràtica resulta necessària l’elaboració d’un nou text articulat integral i
transversal en matèria d’ocupació text que ha de contindre les garanties necessàries
per a fer efectiu aquest principi que es basa en els articles 92 i 14 de la Constitució
Espanyola la situació de desigualtat a què ens referim visible en la bretxa salarial que
no ha sigut reduïda en els últims anys exigeix una actuació urgent i necessària per
part de l’Estat ja que la meitat de la població pateix una forta discriminació i veu
afectats els seus drets fonamentals un major retard tenint en compte el temps
transcorregut comportaria un dany que no pot ser assumit per una societat moderna
08. Subratlleu les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriviu davall
les esmenes corresponents.
(Escriviu només una alternativa per a cada correció que feu.)
• El procés selectiu es durà a terme mitjançant el sistema de concurs-oposició, de
conformitat amb l’article 10 del Decret 192/2017, de 11 de setembre, del Consell, pel
qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei
d’institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut.

• Ateses les especials circumstàncies econòmiques i socials, provocades per una
pandèmia d’àmbit mundial declarada per la OMS a conseqüència de la COVID-19
l’actual coyuntura econòmica aconsella a les administracions públiques continuar
incrementant els esforços per a plantejar mesures coordinades capaces d’oferir una
resposta global, que solucione, total o parcialment, la delicada situació actual.

CONVOCATÒRIA 2021 / JUNY

•

LLENGUATGE ADMINISTRATIU / 9

El contracte de compra venda és un contracte senzill entre comprador i venedor
sense massa formalismes, però vinculant i amb eficàcia jurídica, pel que és
aconsellable que n’estigues informat de totes les seues clàusules.

• El personal serà cridat sempre i quan no hi haja personal disponible en les bosses
d’ocupació temporal derivades d’oferta d’ocupació pública vigent, constituïda per
Resolució de 2 de febrer de 2018.

• A continuació, s’anunciarà la llista que procedisca, d’acord amb els llocs oferits en la
base 1.1, ordenats per puntuació de major a menor, que s’interromprà quan el
nombre de persones incloses en aquesta llista coincidisca amb el de places
convocades.

• No es tenen que mesclar mai distintes sèries documentals en una mateixa caixa, de
la mateixa manera que s’evitarà que un expedient quede dividit en dues o més
caixes, a no ser que les característiques físiques del mateix ho impedisquen.

• No ha acudit a fer la prova perquè no l’hem pogut avisar. El vam telefonar a casa i
no el vam localitzar; després ens van facilitar el seu número de telèfon mòbil,
663663366, però tampoc ens vam poder posar en contacte amb ell.

• L’empresa adjudicatària haurà de facilitar en tot moment quanta informació se
sol·licite en l’exercici d’aquestes actuacions i posarà a disposició la totalitat de
documents necessaris per a una pista d’auditoria adequada

• Segons les regles establides per la RFEA (Real Federació Espanyola d’Atletisme)
en la competició autonòmica organitzada per la FAMU (Federació d’Atletisme de la
Regió de Múrcia), s’indicarà la prova en que participarà cada corredor. En el cas
que pertanya a la categoria d’aleví, haurà de participar en la prova de 300 m., i si
pertany a la categoria de cadet, ho farà en la prova de 1.500 m.
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09. A continuació trobareu cinc referències a elements lèxics del llenguatge
administratiu. Marqueu amb una creu el que considereu adequat a cada una
de les definicions donades.
1. Acció d’obrar en contra d’una llei, de les prescripcions d’un reglament, etc.
Contradicció

Contravenció

Prohibició

Negligència

2. Conjunt de diligències entorn d’un presumpte delicte que realitza un agent de
l’autoritat.
Informe

Interlocutòria

Atestat

Dictamen

3. Part del benefici d’una empresa que, després de la distribució d’aquell, queda
pendent d’aplicació.
Romanent

Capital

Dividend

Actiu

4. Document amb què un venedor notifica per endavant al comprador el cost
d’una comanda, però que no n’exigeix el pagament.
Detall de mercaderies

Albarà

Factura prevenda

Factura proforma

5. Acord pel qual el creditor considera el deutor lliure de pagar una part de les
seues obligacions i li concedeix uns terminis per al pagament de la resta.
Revocació i espera

Descompte i espera

Quitament i espera

Lliurament i espera

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2021 / 12 de juny
9:30 h

criteris de correcció
llenguatge
administratiu (N5)

Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià
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ÀREA 1
01. A continuació hi ha cinc fragments de documents administratius diversos.
Llegiu atentament i relacioneu cada un d’aquests amb la paraula que, de les
que s’indiquen al final del text, més s’ajusta al fragment.
A

La Constitució Espanyola reconeix, en l’article 27.1, la llibertat d’ensenyament
i el dret a l’educació. Aquests drets s’han d’harmonitzar amb la intervenció
dels membres de la comunitat educativa de tots els centres sostinguts amb
fons públics.

B

El punt 2 de la disposició final primera del Decret 59/2016, de 13 de maig,
faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d’educació
perquè, en aquelles localitats en què, per les seues característiques
socioeconòmiques i demogràfiques, siga aconsellable, puga fixar per als
centres públics i privats concertats una ràtio màxima d’alumnat per unitat o
grup inferior a l’establida en l’esmentat decret.

C

S’autoritza la persona titular de la direcció general competent en matèria de
planificació educativa perquè dicte les disposicions necessàries per a
l’aplicació i l’execució d’aquesta ordre.

D

Per al procés d’admissió del curs 2019-2020 i següents, en cadascuna de les
unitats en què s’escolaritze alumnat del primer nivell del 2n cicle d’Educació
Infantil (3 anys) en els centres públics i privats concertats ubicats en els
municipis que figuren en l’annex únic d’aquesta ordre, el nombre de vacants
oferides no podrà ser, en cap cas, superior al nombre màxim que s’hi indica.

E

Queda derogada l’Ordre 22/2018, de 30 de maig, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el màxim
d’alumnat per unitat en l’escolarització des del nivell d’Educació Infantil
(3 anys), per al procediment d’admissió durant el curs 2018-2019, en
determinades localitats de la Comunitat Valenciana.

Escriviu la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Desplegament

C

Participació

A

Abrogació

E

Relació

D

Particularització

B

Cada resposta correcta, 2 punts. Total, 10 punts.
Marquem amb una ratlla les respostes correctes i multipliquem per dos.
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ÀREA 2
02. Redacteu un recurs d’alçada contra la resolució de l’ajuntament de la vostra
localitat en la qual s’ha denegat al club que presidiu la subvenció que heu
demanat per a ampliar les instal·lacions esportives, a pesar que assegureu
que compliu tots els requisits per a fer-ho.
(El document ha de tindre, com a mínim, 200 paraules.)
ESQUEMA DE RECURS D’ALÇADA
-

IDENTIFICACIÓ DEL RECURRENT
S’han de fer constar les dades personals de qui firma la sol·licitud: nom i cognoms, DNI,
adreça, població i CP. També es pot afegir més informació.

-

FORMULACIÓ DEL RECURS
Després d’una fórmula fixa (INTERPOSE RECURS D’ALÇADA, s’ha d’indicar quin tipus de
recurs), s’ha d’identificar clarament l’acte que es recorre, fent costar el càrrec o l’òrgan que
va dictar la resolució i la data, el número de l’expedient i la data de notificació.

-

AL·LEGACIONS
Encapçalat amb la paraula AL·LEGACIONS, en majúscula i seguida de dos punts. S’hi
inclouen els fonaments de dret i les raons en què es basa la impugnació.

-

DOCUMENTACIÓ ANNEXA
Si s’aporta documentació annexa, s’ha d’encapçalar amb el títol DOCUMENTS ANNEXOS i
després, en paràgrafs separats, iniciats amb un número d’ordre, cal especificar els
documents que s’hi adjunten.

-

SOL·LICITUD
S’ha d’introduir amb la paraula SOL·LICITE i cal exposar la sol·licitud que es fa a l’òrgan
contra el qual s’ha interposat el recurs.

-

DATACIÓ
S’ha de fer constar la localitat, el dia, el mes i l’any.

-

FIRMA
Només s’ha de posar la rúbrica, ja que el nom i els cognoms consten en l’apartat de la
identificació del sol·licitant.

-

ORGANISME DESTINATARI
S’ha de consignar el nom de l’òrgan, el centre o la unitat administrativa a què es dirigeix.
Aquesta informació es posa al peu del document, escrita amb totes les lletres en majúscula.
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CRITERIS DE CORRECCIÓ DE L’ÀREA 2 (45% de la prova)
02. 20 punts
03. 10 punts
Redacció de dos documents administratius
La redacció ha de ser original i complir les propietats mínimes d’adequació, coherència i
funcionalitat. Així mateix, el document s’ha de redactar en el moment de la prova i s’ha d’elaborar
complet i arredonit.
Quan algun text infringisca de manera greu algun dels requisits anteriors, per exemple, quan no
siga el document proposat o quan l’examinand actue fraudulentament, tindrà una puntuació
global de 0 punts.
Si la redacció de la pregunta 2, en què s’exigeix un mínim de 200 paraules, si no arriba al mínim
exigit es descompten fins a 20 punts del total de l’apartat, en propietats textuals, de la manera
següent: 150-154, -20 punts; 155-159, -18 punts; 160-164, - 16 punts; 165-169, -14 punts; 170174, -12 punts; 175-179, -10 punts; 180-184, -8 punts;185-189, -6 punts; 190-194, -4 punts; 195199, -2 punt. Si no arriba a 150 paraules, es puntua com a 0 tant en propietats textuals com en
correcció.
Si en la redacció de la pregunta 3, en què s’exigeix un mínim de 100 paraules, si no arriba al
mínim exigit es descompten fins a 20 punts del total de l’apartat, en propietats textuals, de la
manera següent: 50-54, -20 punts; 55-59, -18 punts; 60-64, -16 punts; 65-69, -14 punts; 70-74, 12 punts; 75-79, -10 punts; 80-84, -8 punts; 85-89, -6 punts; 90-94, -4 punts; 95-99, -2 punt. Si no
arriba a 50 paraules, es puntua com a 0 tant en propietats textuals com en correcció.
Cada un dels documents es puntua sobre 100
Propietats textuals (50 punts)
– Adequació
L’estructura respon a la del document proposat, es respecta el grau de formalitat, compleix la
seua finalitat i es tria la varietat lingüística i el registre que exigeix el context.
– Coherència
Les idees s’hi exposen d’una manera clara i ordenada, amb una distribució lògica de la
informació, sense repeticions innecessàries. És entenedor i no conté sigles sense desenvolupar
ni tecnicismes desconeguts per la persona destinatària.
– Cohesió
La terminologia i la fraseologia són les apropiades per al document. L’estil del text s’ajusta als
criteris de precisió, claredat i concisió. El text està ben articulat, amb paràgrafs ni massa curts ni
excessivament llargs, amb un bon ús del connectors, dels signes de puntuació, de les
convencions gràfiques, dels temps verbals, etc.
– Presentació
Si la presentació és inadequada, es poden descomptar punts del total d’aquest apartat.
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Correcció (50 punts)
Es descompten 4 punts per cada error en l’exercici 2, i 6 punts per error en l’exercici 3, que
afecten els aspectes que s’indiquen en el programa que hi ha a continuació; aquests errors es
marquen amb un cercle. Si un error es repeteix en la mateixa paraula, cada repetició descompta
1 punt; en aquests casos marcarem amb una ratlla obliqua.
– Normativa ortogràfica
A banda de tindre en compte totes les normes ortogràfiques, també cal descomptar 4 punts per
cada paraula inintel·ligible.
– Normativa tipogràfica
Ús adequat de les normes tipogràfiques usuals en la documentació administrativa: redona,
cursiva, negreta, etc.
– Convencions gràfiques
Majúscules i minúscules, signes gràfics i de puntuació, abreviatures, sigles i símbols.
– Morfologia i sintaxi
Especialment aplicables al llenguatge administratiu, ús inadequat del gerundi, de la passiva
pronominal, del possessiu, ús correcte i/o recomanable de verbs com ara informar, celebrar, etc.
– Terminologia i fraseologia
Interferències lingüístiques (barbarismes).

Aclariments respecte els criteries a utilitzar:
Errors ortogràfics i lèxics:
- Es consideren faltes diferents els errors repetits en diverses formes de la morfologia d’una
mateixa paraula: *trobaba, *trobaben (faltes diferents); *image, *images (faltes diferents).
- Es consideren faltes diferents quan es repeteix un mateix error en paraules diferents: *tenia,
*sentia, *venien...
Errors morfosintàctics: es considera el mateix error repetit quan es repeteix la mateixa
estructura errònia amb persones o temps diferents: *va tindre que fer, *ha tingut que fer (un
mateix error repetit: perífrasi tenir que).
Seria un error diferent d’aquest *hi ha que, però serien una única falta repetida, per exemple, *hi
ha que, *hi haurà que.
També es considerarà una falta repetida *hi han cotxes, *hi hauran cotxes (es tracta del mateix
error: concordança de haver-hi).
Es penalitzen com a barbarismes:
- Les paraules que no figuren en el Diccionari normatiu valencià (AVL): *ventaja, *limosna.
- Les paraules que en l’esmentat diccionari estan marcades com a col·loquialismes, ja que no són
pròpies del registre formal que es demana: *aixina.
- Les paraules usades amb un sentit no admés pel diccionari de l’AVL: raig en el sentit de llamp.
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Es penalitza un error l’ús d’un castellanisme, però no es penalitza usar la concordança amb
l’article corresponent: *les ventatges (una falta).
Preposicions per i per a:
- Penalitza l’ús incorrecte de per + SN: *he comprat un regal pel nen (com a error morfosintàctic,
penalitzaria com a error repetit si apareix més d’una vegada aquest ús amb diferents sintagmes).
- No penalitza l’ús de per en compte de per a davant infinitiu: use la ploma per escriure; porte
aigua per beure (ús admés pel DIEC).
Preposicions a i en davant lloc indicant situació:
- No penalitza l’ús de en o a davant d’article definit, tant amb article + topònim com article +
genèric: a/en el Campello, a/en els boscos, a/en la comarca de l’Horta... (La Gramàtica normativa
valenciana, de l’AVL, no deixa clar aquest ús com a incorrecte.)
- Penalitza com a error (una falta la primera vegada que apareix, i com a error repetit les
successives) l’ús de en amb topònim sense article: *en València, *en França...
- Penalitza com a error (una falta la primera vegada que apareix, i com a error repetit les
successives), l’ús de a amb SN introduït per un, algun, cert, altre, i flexions, i amb els
demostratius: *Es troben a un hotel, *a algun lloc, *a aquest lloc, *a altres llocs, *a certs llocs...
- No penalitzen els altres usos de a + SN sense determinant o amb indefinits i quantitatius: Es
troben en/a pisos diferents, en/a dues taules, en/a molts/diferents llocs, en/a tots els llocs, en/a
cada un d’aquests llocs, en/a qualsevol lloc. A/en quin lloc es troben? (Usos admesos en la
Gramàtica de la llengua catalana, IEC, p. 726-728.)
- No es penalitzen els usos de a en els casos en què puga apreciar-se un cert sentit de situació:
En/a l’ensenyament, en els / als preliminars, en el / al nostre club, en/a Llull, en /al telenotícies, a/
en el diari, a/en la Constitució...
- Es penalitzen els casos en què no hi ha cap matís de situació espacial, sinó, més aviat, s’indica
temps, matèria o manera: *A l’alliberament d’un ostatge, *al futur, *a la tasca d’educar els fills, a
la meva intenció, a la distribució de competències...
Preposicions com i com a:
- Es consideren correctes tant les construccions tradicionals com les de la proposta de la
Gramàtica normativa valenciana: posà uns ulls com / com a plats; els supervivents, de diversos
països, es partiren el menjar com / com a bons germans; està considerat com / com a un dels
millors pianistes del moment.
- Es penalitza com a error (una falta la primera vegada que apareix, i com a error repetit les
successives) l’ús de com en funcions de predicatiu amb un SN indefinit: *usava la tapadora com
escut; *com secretari, signe aquesta acta.
- Es penalitza com a error (una falta la primera vegada que apareix, i com a error repetit les
successives) l’ús de com a amb valor de comparatiu amb un SN que porta un determinant: *els
supervivents, de diversos països, es partiren el menjar com a uns bons germans; *el pobre vell
plorava com a un xiquet; *Joan menjava com a un llop.
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Procediment de puntuació dels exercicis 2 i 3
Es calculen de manera separada l’apartat de propietats textuals i el de correcció:
- Propietats textuals: màxim 50 punts.
- Correcció: màxim 50 punts.
Es compten les faltes i es multipliquen per 4 en el cas de l’exercici 2 i per 6 per a
l’exercici 3.
Es compten els errors repetits. La primera vegada que apareix l’error es descompta com
a tal, segons el paràgraf anterior, i les successives aparicions, com a repetició. Per cada
repetició, 1 punt de descompte.
Se sumen els punts de descompte per errors i per repeticions; a aquesta suma s’hi afigen
els punts de descompte per text incomplet si el cas, tal com s’indica en la pàgina anterior.
El resultat d’aquesta operació es resta del màxim, que és 50.
- Se sumen els punts obtinguts en ambdós apartats (màxim: 100) i es divideix el resultat per 5
en el cas de l’exercici 2 (màxim: 20 punts) i per 10 en el cas de l’exercici 3 (màxim: 10 punts).
Aquesta puntuació és la que es passa a la plantilla.
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03. Redacteu, com a representant d’una associació cultural, una sol·licitud per a
demanar a l’ajuntament del vostre municipi una subvenció econòmica i el
suport logístic necessari per a organitzar unes jornades culturals que es faran
per primera vegada al municipi.
(El document ha de tindre, com a mínim, 100 paraules.)

ESQUEMA DE LA SOL·LICITUD

-

IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT
S’han de fer constar les dades personals de qui firma la sol·licitud: nom i cognoms, DNI,
adreça, població i CP. També es pot afegir més informació.

-

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
S’inicia amb la forma EXPOSE, en majúscules, seguides de dos punts, i després de la
conjunció Que, escrita amb majúscula inicial, s’exposen els fets i les raons que justifiquen la
sol·licitud. Si hi ha diversos motius, és convenient numerar-los.

-

NUCLI DE LA SOL·LICITUD
S’introdueix amb la paraula SOL·LICITE, en majúscules, seguides de dos punts, i després
de la conjunció Que, escrita amb majúscula inicial, s’exposa la petició concreta que es
formula a l’organisme al qual s’adreça la sol·licitud.

-

FIRMA
Només s’ha de posar la rúbrica, ja que el nom i els cognoms consten en l’apartat de la
identificació del sol·licitant.

-

DATACIÓ
S’ha de fer constar la localitat, el dia, el mes i l’any.

-

DESTINACIÓ
S’ha de consignar el nom de la institució a la qual s’adreça la sol·licitud. Aquesta informació
es posa al peu de document, escrita amb totes les lletres en majúscula.
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ÀREA 3
04. Llegiu el text que teniu a continuació, que és un fragment d’un document
administratiu, i després ompliu els buits amb la paraula o les paraules que hi
falten per a completar-ne el sentit.
(Escriviu només una alternativa per a cada resposta. Pareu atenció a no repetir cap
paraula.)
D’acord amb el que estableixen/indiquen (*estableix, *s’estableix en, *indica,
*s’indica en) la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article
91 de la Llei 4/1998, de 21 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni
cultural valencià, i amb la finalitat d’impulsar la conservació, promoció i difusió del
patrimoni cultural valencià, es convoquen (*convoca) subvencions adreçades a la
catalogació de béns immobles de pedra seca, així com per a promoure la
recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l’arquitectura de pedra
seca al nostre territori.
Amb l’objectiu de dotar el procediment d’aquestes subvencions de la necessària
concurrència i transparència, es publiquen aquestes bases reguladores d’acord
amb la Llei [...]. S’han observat/respectat (*acatat, *complit, *obeït) els principis
de bona regulació previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015 [...]. Per això,
informada l’Advocacia de la Generalitat i la Intervenció Delegada; efectuat el tràmit
d’informació pública; demanats els informes preceptius/obligatoris; de conformitat
amb l’article 43.1.d de la Llei [...], i fent ús de la competència atribuïda per l’article
165.1 de la Llei [...],
Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i tenen com a
finalitats:
– Donar suport, de manera especial, als projectes que es referisquen a la
catalogació, conservació, manteniment i recuperació de construccions de pedra
seca.
– Donar suport als projectes que servisquen de marc d’actuació a un conjunt ampli
de llocs o béns, o que plantegen solucions i fórmules que contribuïsquen a millorar
la sostenibilitat i les capacitats de gestió d’aquest tipus de construccions a la
Comunitat Valenciana, amb caràcter general.
Cada resposta correcta, 0,5 punts. Total, 5 punts.
Marquem els encerts amb una ratlla obliqua. Es compten les ratlles i es
multiplica per 0,5. Si el resultat és decimal, com ara 4,5, s’arredoneix al
superior, en aquest cas, a 5.
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05. Ompliu els buits de les frases següents amb les paraules, sintagmes o

locucions que hi falten, tenint en compte que siguen sinònims de les
expressions o de les paraules que trobareu entre parèntesis.
(Escriviu només una alternativa per a cada resposta. Pareu atenció a no repetir cap
paraula.)
EXEMPLE:
El govern ha nomenat (DESIGNAT) els seus ambaixadors.
1. La meua germana va comprar les accions a 30 euros fa un any i les va vendre
ahir a 55 euros cadascuna. S’ha beneficiat d’una important plusvàlua
*plusvalia, *ganància, *guany (DIFERÈNCIA QUE S’OBTÉ COM A BENEFICI
PER L’AUGMENT DEL VALOR D’UNA COSA).
2. L’empresa adjudicatària no ha complit les condicions establides, i ha sigut
amenaçada amb la rescissió (REVOCACIÓ, ANUL·LACIÓ, ABROGACIÓ,
CANCEL·LACIÓ, INVALIDACIÓ) del contracte.
3. Enguany hi ha hagut despeses no previstes en la comunitat. En el pròxim rebut
hi inclourem el càrrec de la derrama *prorrata, *quota (CONTRIBUCIÓ
ECONÒMICA EXTRAORDINÀRIA O TEMPORAL) necessària per a sufragarlos.
4. S’ha comprat un cotxe d’importació, però ha hagut de pagar un elevat aranzel
*cànon (IMPOST QUE INCLOU ELS DRETS DE DUANA SOBRE ARTICLES
IMPORTATS).
5. Les fruites, verdures, i altres béns peribles *no durables, *no duradors (QUE
ES DESCOMPONEN O ES FAN MALBÉ RÀPIDAMENT) estan exempts de la
recàrrega que correspon per transport urgent.

Cada resposta correcta, 2 punts. Total, 10 punts. Les que es marquen amb un
asterisc no es consideren vàlides.
Marquem els encerts amb una ratlla. Es compten les ratlles i es multiplica
per 2.
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06. Subratlleu les majúscules i les minúscules incorrectes de les frases que hi ha
a continuació, tenint en compte que les correccions innecessàries puntuen
negativament.
La Conselleria competent en matèria d’educació, cultura i esports ha aprovat una
Resolució amb subvencions a les associacions musicals de la Comunitat Valenciana.
Les bases d’aquesta convocatòria es troben en l’Annex I de la mencionada resolució.
Aquesta llei va ser objecte de recurs davant del Tribunal Constitucional.
Per a accedir a la Catedral de València no és necessari presentar el document nacional d’identitat.
L’article 2 del Decret 67/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula el Procediment dels informes per a l’exercici per les entitats locals de competències diferents de les pròpies o delegades, indica quines són aquestes competències.
Les Administracions de les comunitats autònomes són competents per a decidir el
programa de vacunació de la seua comunitat.
El Congrés dels diputats va convalidar un decret llei proposat pel Govern per mitjà
del qual es va establir l’Ingrés Mínim Vital.
Cada resposta correcta, 0,5 punts. Per cada correcció innecessària es resten 0,5
punts. Màxim: 5 punts.

Marquem els encerts amb una ratlla i amb una creu les correccions innecessàries.
Puntuació : (nre. de ratlles – nre. de creus) / 2. S’arredoneix a l’enter superior.
Per exemple, 8 encerts i 3 errors: 8-3 / 2 = 5 / 2 = 2,5 = 3.
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Tot seguit hi ha un fragment d’un document legal sense signes de
puntuació. Poseu-hi tots els signes que calguen, tenint en compte que els
signes afegits innecessàriament puntuen de manera negativa.
(Tingueu en compte que en el text hi ha només un signe de punt i coma. Diferencieu
els punts i seguit del dos punts i a part que hi ha en l’exercici, a més del punt final,
marcant els punts i a part amb el signe //.)
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i

homes, va tindre com a objectiu fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes; en particular, pretenia l’eliminació de tota

discriminació, fora directa o indirecta, de les dones. En aquest sentit, es va
tractar d’una llei pionera en el desplegament legislatiu dels drets d’igualtat de
gènere a Espanya.
No obstant això, les mesures previstes en la mencionada llei, de naturalesa
fonamentalment promocional o de foment, van obtindre resultats discrets, la qual
cosa contravé la seua finalitat. En la mesura que aquest tipus de previsions no han
permés garantir l’efectivitat de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i
homes en el treball i en l’ocupació, al mateix temps que persisteixen unes
desigualtats intolerables en les condicions laborals de dones i homes, almenys si
una societat aspira a ser plenament democràtica, resulta necessària l’elaboració
d’un nou text articulat integral i transversal en matèria d’ ocupació, text que ha de
contindre les garanties necessàries per a fer efectiu aquest principi, que es basa
en els articles 9.2 i 14 de la Constitució Espanyola.
La situació de desigualtat a què ens referim, visible en la bretxa salarial, que no
ha sigut reduïda en els últims anys, exigeix una actuació urgent i necessària per
part de l’Estat, ja que la meitat de la població pateix una forta discriminació i veu
afectats els seus drets fonamentals. Un major retard, tenint en compte el temps

transcorregut, comportaria un dany que no pot ser assumit per una societat
moderna.
1 punt menys per cada signe no posat o posat sense que calga. 10 punts
màxim. Les comes indicades entre parèntesis es consideren optatives, de
manera que posar-les o no posar-les no penalitza en cap cas.
Marquem amb un cercle quan falta un signe i amb una ics quan el signe està
malament. Se sumen els dos i es resta de 10 aquesta quantitat.
Per exemple: 3 cercles + 4 creus = 7.

10 – 7 = 3
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08. Subratlleu les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriviu davall
les esmenes corresponents.
• El procés selectiu es durà a terme mitjançant el sistema de concurs-oposició, de
conformitat amb l’article 10 del Decret 192/2017, de 11 de setembre, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei
d’institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut.
concurs oposició; d’11

2

• Ateses les especials circumstàncies econòmiques i socials, provocades per una
pandèmia d’àmbit mundial declarada per la OMS a conseqüència de la COVID-19
l’actual coyuntura econòmica aconsella a les administracions públiques continuar
incrementant els esforços per a plantejar mesures coordinades capaces d’oferir una
resposta global, que solucione, total o parcialment, la delicada situació actual.
l’OMS; conjuntura; totalment o parcialment, totalment o parcial

3

• El contracte de compra venda és un contracte senzill entre comprador i venedor
sense massa formalismes, però vinculant i amb eficàcia jurídica, pel que és
aconsellable que n’estigues informat de totes les seues clàusules.
compravenda; per la qual cosa; estigues informat

3

• El personal serà cridat sempre i quan no hi haja personal disponible en les bosses
d’ocupació temporal derivades d’oferta d’ocupació pública vigent, constituïda per
Resolució de 2 de febrer de 2018.
sempre que; borses

2

• A continuació, s’anunciarà la llista que procedisca, d’acord amb els llocs oferits en
la base 1.1, ordenats per puntuació de major a menor, que s’interromprà quan el
nombre de persones incloses en aquesta llista coincidisca amb el de places
convocades.
que correponga, que pertoque, que siga procedent

1

• No es tenen que mesclar mai distintes sèries documentals en una mateixa caixa,
de la mateixa manera que s’evitarà que un expedient quede dividit en dues o més
caixes, a no ser que les característiques físiques del mateix ho impedisquen.
s’han de, es deuen, *es deuen de, *no cal; si no és que, tret que, llevat;
d’aquest

3
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• No ha acudit a fer la prova perquè no l’hem pogut avisar. El vam telefonar a casa i
no el vam localitzar, després ens van facilitar el seu número de telèfon mòbil,
663663366, però tampoc ens vam poder posar en contacte amb ell.
Li vam

1

• L’empresa adjudicatària haurà de facilitar en tot moment quanta informació se
sol·licite en l’exercici d’aquestes actuacions i posarà a disposició la totalitat de
documents necessaris per a una pista d’auditoria adequada.
tota la informació que

1

• Segons les regles establides per la RFEA (Real Federació Espanyola d’Atletisme)
en la competició autonòmica organitzada per la FAMU (Federació d’Atletisme de la
Regió de Múrcia), s’indicarà la prova en que participarà cada corredor. En el cas
que pertanya a la categoria d’aleví, haurà de participar en la prova de 300 m., i si
pertany a la categoria de cadet, ho farà en la prova de 1.500 m.
l’RFEA; Reial; en què, en la qual; 300 m

4

Cada resposta correcta, 1 punt. Total, 20 punts.
Marquem amb una ratlla els encerts i els comptem. La puntuació serà el
nombre d’encerts.
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09. A continuació trobareu cinc referències a elements lèxics del llenguatge
administratiu. Marqueu amb una creu el que considereu adequat a cada una
de les definicions donades.
1. Acció d’obrar en contra d’una llei, de les prescripcions d’un reglament, etc.
Contradicció
Prohibició

X Contravenció
Negligència

2. Conjunt de diligències entorn d’un presumpte delicte que realitza un agent de
l’autoritat.
Informe

X Atestat

Interlocutòria
Dictamen

3. Part del benefici d’una empresa que, després de la distribució d’aquell, queda
pendent d’aplicació.
X Romanent
Dividend

Capital
Actiu

4. Document amb què un venedor notifica per endavant al comprador el cost
d’una comanda, però que no n’exigeix el pagament.
Detall de mercaderies
Factura prevenda

Albarà

X Factura proforma

5. Acord pel qual el creditor considera el deutor lliure de pagar una part de les
seues obligacions i li concedeix uns terminis per al pagament de la resta.
Revocació i espera

Descompte i espera

Quitament i espera

Lliurament i espera

Cada resposta correcta, 2 punts. Total, 10 punts.
Marquem amb una ratlla els encerts i multipliquem per 2.

