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ACLARIMENT PREVI
L’examen es compon d’una part oral i d’una altra escrita. La prova oral consistix
en la lectura en veu alta del text de l’exercici número 10 i en la traducció oral,
sense cap anotació escrita, del text de l’exercici número 11. Per a la realització
dels exercicis pràctics, el cridaran individualment per orde alfabètic i haurà de
desplaçar-se a l’aula contigua. No cal que porte els textos a l’aula, perquè allí li
proporcionaran de nou els textos de lectura i traducció. Fins al moment que el
criden, pot dedicar el temps que estime oportú a la preparació dels dos exercicis.
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ÀREA 1
01. Redacte una notícia i el titular corresponent per a un informatiu de ràdio (de 10
línies com a màxim) a partir de l’article següent.

El Gobierno de Raúl Castro se plantea
permitir que los cubanos viajen al extranjero como turistas, lo que supondría suavizar las restrictivas normas migratorias de
la isla, según se desprende del documento
definitivo sobre las reformas económicas
del país divulgado hoy.
“Estudiar una política que facilite a los
cubanos residentes en el país viajar al
exterior como turistas” es una de las principales novedades de la versión final del
plan de ajustes económicos que aprobó el
VI Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC, único) celebrado en abril.
La inclusión de esa directriz en el documento oficial que traza la política económica y social de Cuba para los próximos
años representa en sí misma un hecho
destacable, aunque no se menciona si la
TITULAR:

medida conllevará la supresión de la
famosa “tarjeta blanca” o permiso de
salida obligatorio para salir del país.
Para viajar de forma temporal al exterior
los cubanos necesitan un Permiso de Viaje
al Exterior (PVE) que se solicita a la
Dirección de Inmigración y Extranjería
(DIE) de su localidad o municipio de
residencia, además del visado que otorga
el país a visitar, entre otros muchos documentos.
Los ajustes abren un pequeño resquicio
a la iniciativa privada con la ampliación
del trabajo por cuenta propia a 178 actividades económicas, y pretenden impulsar el
desarrollo del sector “no estatal”, con la
previsión de que éste llegue a representar
un 40 por ciento de la economía nacional
en un plazo de cinco años.
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ÀREA 2
02. Torne a escriure les paraules següents i pose, quan calga, els accents o les
dièresis.
deduix
certamens
prestec
osmosi
Llucia

03. Escriga la forma valenciana dels topònims castellans següents; en el cas que
no n’hi haja i la forma indicada siga correcta en valencià, torne a escriure-la en
l’espai assenyalat.
el Vesubio
Caracas
Torremanzanas
Malasia
Burdeos

04. Indique les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o les
poblacions següents.
Tunísia
Florència
Algemesí
Oriola
Llemotges
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05. Indique, si n’hi ha, la forma adaptada dels estrangerismes següents. En el cas
que no n’hi haja, torne a copiar la paraula en l’espai en blanc i subratlle-la.
EXEMPLE:

basketball

basquetbol

doping
cross
shador
vol-au-vent
rally

06. Forme els derivats de les paraules escrites en versaleta d’acord amb les instruccions que s’indiquen per a cada apartat.
a) Pose en l’espai en blanc els adjectius que deriven dels mots assenyalats.
SET

Quan van arribar a l’oasi van beure moltíssima aigua, perquè estaven ____________
per culpa del llarg viatge que havien mamprés.
SABOR

El tècnic de cuina va deliberar que les receptes que s’havien presentat al concurs incloïen ingredients molt ____________.
PACIÈNCIA

Tothom estava ____________ arran de la notícia de la mort del ciclista a Itàlia.
b) Pose en l’espai en blanc els verbs derivats de les paraules assenyalades.
CONTENT

L’autor del llibre no es va ____________ solament amb la defensa de l’energia nuclear, sinó que, a més, va atacar els interessos polítics que s’havien propiciat al voltant
de la polèmica.
SETGE

Al museu es poden trobar diferents elements relacionats amb la nàutica, que ens remunten a l’època dels grans viatges en barco i a les invasions dels diferents pobles
que van voler ____________ Sevilla.

6 / LLENGUATGE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

CONVOCATÒRIA 2011 / JUNY

ÀREA 3
07. Substituïsca les paraules o locucions incorrectes, els tòpics i les paraules o
expressions arcaiques o marcadament literàries destacats en versaletes per
unes altres expressions adequades al registre dels mitjans de comunicació.
Per últim, RECORDAR (
una llibertat horària completa.

) que totes les sales de cinema han tingut

L’accident ES VA PRODUIR (
de la mateixa localitat.
Dissenyen
(

una

càmera
).

) al número 3 del carrer de les Santes
de

fotografiar

per

a

persones

amb

MINUSVALIES

La situació provocada pel sisme i posterior tsunami plantejava UN SERIÓS PROBLEMA
(
) per al govern nipó.
Tres persones han sigut detingudes després que se’ls INCAUTAREN
(
) cinquanta quilograms de substàncies estupefaents en el maleter del cotxe en què viatjaven.
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08. Subratlle, quan calga, els errors de les frases següents i torne’ls a escriure
esmenats en les línies de davall.
Els atracadors van lograr escapar de l’establiment, en el que havia molts clients, amb
una quantitat de diners encara sense quantificar.


La prima de risc oferida als inversors pels bonos espanyols a deu anys respecte als
seus homòlegs alemans pujava als 231 punts bàsics, amb una rentabilitat del 5,562
per cent.


Principalment, l’associació de veïns no estan d’acord amb que el botellot es faça enmig del carrer, ja que l’embruta i provoca forts olors.


El condemnat va eixir de la presó, doncs havia complit la tercera part de la pena i
s’havia considerat el seu bon comportament, treball i estudi.


Un jove romanés ha resultat ferit greu després d’un accident amb la moto que conduïa. Un helicòpter medicalitzat es va movilitzar amb urgència i va aterritzar en el centre
de l’urbanització, concretament en el cruse dels carrers Pintor Duero i María Zambrano.
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ÀREA 4
09. Puntue el text següent i indique també les paraules o els sintagmes del text que
han d’anar en un tipus de lletra diferent.
NOTA: Per a indicar que una paraula ha d’anar en cursiva, cal subratllar-la.

Si vols triomfar un coach a la teua vida has de posar
No és un amic ni un confident ni un psicòleg però el coach potencia les capacitats
professionals i personals de cada persona la paraula coaching prové del terme anglés to
coach que significa entrenar de fet el coach busca el camí més eficaç per a assolir els
objectius fixats i utilitza els recursos i habilitats del client
Vosté pot trobar un coach a la seua mida perquè ajuden tant els adolescents com els jubilats
els que volen escriure un llibre o els que volen aprimar-se el seu treball sol durar entre quatre
i cinc mesos amb sessions setmanals d’una hora
Sap com funciona doncs mitjançant el mètode socràtic és a dir el coach li fa una pregunta i
és capaç de traure-li fora el que tenia ocult al seu interior les qualitats que vosté no sap que
té
Generalment s’analitza la seua situació abans de començar i es definixen clarament els
objectius i recursos que l’ajudaran a arribar a la meta els seus principis són competència es
reconeixen les habilitats del client acció es fixen les tàctiques que es duran a terme control
s’establix un seguiment del procés i resultats es comproven els objectius
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10. Llija el text següent.
La cafeïna protegix el nostre cervell
Ja sabíem que la cafeïna és beneficiosa si la prenem en quantitats adequades, ja que estimula
el sistema nerviós i ens ajuda a afrontar la jornada diària. Però ara sabem, a més, que s’ha
comprovat que pot actuar de barrera als efectes nocius del colesterol.
Són els resultats de l’estudi dut a terme per professors investigadors de la Universitat de Dakota del Nord, als EUA. I encara més, ja podem dir amb seguretat que la cafeïna resulta un
col·laborador idoni per a disminuir el risc de patir demència senil o la malaltia de
l’Alzheimer.

11. Traduïsca oralment el text següent.
Claude Choules, el último veterano de la Primera Guerra Mundial, ha fallecido en Australia a los 110 años
Para sus camaradas, fue siempre Chuckles, como quien dice “el risueño”. El británico Claude
Choules había ingresado a la Marina Real a los 15 años y se trasladó a Australia, en la década de los 20, donde trabajó como militar hasta 1956.
Aparte de sus 110 largos años de existencia, el último veterano de la primera Gran Guerra
estuvo casado con la misma mujer durante 76 años, Ethel, quien falleció hace tres.
Nacido en Pershore, Worcestershire, en el centro de Inglaterra, en marzo de 1901, Choules
trató de alistarse en el ejército cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en un intento por
seguir a sus hermanos mayores, pero fue rechazado en razón de su edad.
En la Marina Real, sin embargo, mentir sobre su edad le rindió los frutos esperados y así fue
como lo destinaron al acorazado HMS Revenge, en el que participó en acciones bélicas en el
Mar del Norte, cuando tenía apenas 17 años.
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