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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.

Una réplica del mítico Titanic, el Titanic II, surcará las aguas del Atlántico desde el Reino
Unido hasta Nueva York en el 2016. Lo ha anunciado este lunes el magnate australiano Clive
Palmer, que planea construir una copia del famoso trasatlántico. «El nuevo barco será tan
lujoso como el Titanic original, pero por supuesto contará con la tecnología del siglo XXI y los
últimos sistemas de navegación y seguridad», ha explicado Palmer en una rueda de prensa en
Brisbane.
El magnate ha apuntado que su naviera, Blue Star Line, ha encargado la construcción del
barco al astillero estatal chino Jinling, aunque no ha desvelado el importe del proyecto. Con
esta iniciativa, Palmer pretende homenajear a los hombres y mujeres que construyeron el
crucero original, del que este año se cumple el centenario de su hundimiento. «Estas personas
hicieron un trabajo que maravilló al mundo y nosotros pretendemos que ese espíritu continúe
otros cien años más», ha afirmado el armador.
El Titanic original medía 270 metros de eslora y 53 de altura, con un peso aproximado de
40.000 toneladas y una capacidad superior a las 2.200 personas, entre pasajeros y tripulación.
La noche del 14 de abril de 1912, el buque chocó contra un iceberg al sur de las costas de
Terranova y se hundió en menos de tres horas. En el accidente murieron cerca de 1.500 personas, entre pasajeros y tripulación.
La única diferencia entre el original y el Titanic II será el motor diésel que sustituirá al de
carbón del primer modelo. El nuevo navío contará con 840 camarotes y nueve cubiertas, igual
que su predecesor, además de tener «las últimas innovaciones en comodidades y lujos, como
gimnasios y piscinas a bordo, biblioteca y restaurantes de categoría», explica Clive Palmer.
TITULAR:
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ÀREA 2
02. Torne a escriure les paraules següents i pose, quan calga, els accents o les
dièresis.
xassis
olimpiada
(vosaltres) introduieu
peplum
sociohistoric

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.
Chechenia
Oporto
Jávea
los Vosgos
Tokio

04. Indique les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o les
poblacions següents.
Quebec
Callosa d’en Sarrià
l’Havana
Moscou
Mònaco
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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:

squash

esquaix

meeting
beige
remake
shock
poker

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.
ESQUERRA

Va destacar per ser el pilotaire __________________ més important en la modalitat
de raspall.
ALIMENT

Només la mitat de les persones que patixen un trastorn _______________, com ara
l’anorèxia o la bulímia, arriben a visitar un professional de la salut.
ILLA

El mallorquí Rafa Nadal ocupa un lloc destacat entre els esportistes ____________
actuals.
b) Pose en l’espai en blanc els verbs derivats de les paraules assenyalades.
REFLEX

Amb esta campanya de promoció es pretén ____________ la qualitat dels productes
amb denominació d’origen.
DÉU

Moltes de les societats primitives ____________ els elements de la naturalesa i els
retien culte en els seus ritus religiosos.
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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.
La
(

Generalitat

ha

creat la Conselleria de Medi Ambient
) coordinar la lluita contra els incendis forestals.

EN

ORDE

A

L’alarma sanitària va resultar innecessària, ja que no hi havia EVIDÈNCIES
(
) que els cogombres estigueren contaminats.
Si al final de la competició dos equips queden empatats a punts, HOM
(
) decidirà el campió per la diferència de gols.
El nóvio va arribar al casament A BORD D’UN (
L’estrena mundial de l’obra comença DINS D’UNA HORA (
l’auditori municipal.

) descapotable.
) en
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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.
S’ha estés la creència de què el treball que es fa en les ONG’s és sempre gratuït.


N’hi ha comerciants per als que la preocupació no són els inconvenients que puga
comportar el traslladar-se durant un cert temps al carrer, sinó que, senzillament, no
poden fer-ho.


Un dels principals problemes per a lluitar contra la pobressa està en la pròpia població que la patix, doncs més de la mitat d’estes persones estàn en una situació
d’analfabetisme absolut.


La transparència i el rigor també deuen d’acompanyar eixa relació entre periodistes
i polítics per a generar confiança, perquè això, al fi i al cap, afecta al consumidor de
notícies.


Diuen que l’home és l’únic animal que entropessa dos vegades en la mateixa pedra, però n’hi ha qui no ho comprén.
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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.

Pelayo celebra enguany el 144 aniversari de la seua inauguració
En 1869 s’obrien les portes del trinquet Pelayo de València quasi un any després del triomf a
Espanya de la Gloriosa l’alçament revolucionari que posà fi al regnat d’Isabel II i inicià el
denominat Sexenni Democràtic aquell any exercia el poder a la ciutat la Junta Revolucionària
presidida per Josep Peris i Valero el periodista i forense Fèlix Pizcueta n’ocupava la secretaria alhora que firmava col·laboracions en el Diario Mercantil Valenciano periòdic que una
dècada més tard anuncià la inauguració del trinquet de Juan de Mena el més important i de
més èxit de públic de la ciutat segons un cronista anònim l’auge d’este recinte esportiu va durar fins a l’any 1918 en què el marxador i gerent de Pelayo Quiquet el Tramusser atrau els
millors pilotaires d’aquell moment el Nel de Murla el Xiquet de Simat Patilla d’Alaquàs Rovell de Dénia o el Xato de Pedreguer
D’altra banda l’any 1863 es va obrir un trinquet al carrer Vicent Inglada d’Alacant el recinte
feia 52 metres de llarg i tenia una capacitat de vora 800 espectadors d’aquell acte se’n va publicar una ressenya en el Diario de Alicante altres trinquets importants d’aleshores eren els de
Castelló Alcoi o l’Olleria
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10. Llija el text següent.
Apagada nuclear al Japó
L’apagada fa uns dies al Japó de l’últim reactor nuclear actiu després de la crisi de Fukushima, l’11 de març de l’any 2011, deixa este país sense centrals atòmiques i davant del repte
d’afrontar el calorós estiu amb altres fonts d’energia. Per a garantir la demanda de les grans
ciutats del país i no deixar-les sense llum, les operadores elèctriques estudien potenciar les
plantes tèrmiques.
L’augment de les importacions afecta durament la balança comercial japonesa, que el mes de
gener de 2012 va registrar el seu dèficit més alt en els últims 33 anys i amenaça de desestabilitzar l’economia.

11. Traduïsca oralment el text següent.
Robado en Río de Janeiro un automóvil que transportaba material radioactivo
Una banda de ladrones robó el sábado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro un automóvil
que transportaba una cápsula con material radioactivo, según un comunicado emitido por la
policía. Los asaltantes, quienes blandían armas de fuego, se apoderaron del vehículo pensando que escondía en su interior un alijo de estupefacientes, pero al darse cuenta de que no
había droga, tomaron al conductor y a su acompañante como rehenes. Estos fueron quienes
advirtieron a los atracadores de la peligrosidad de la carga.
Concretamente, la cápsula contiene selenio 75, un material radioactivo utilizado para emitir
rayos C a las soldaduras industriales. Las autoridades policiales y sanitarias de Río de Janeiro han comunicado que la cápsula no ofrece peligro alguno, siempre y cuando no sea manipulada incorrectamente, pero que puede provocar envenenamiento radioactivo en el caso de
escape de la carga.
Las autoridades temen que pueda repetirse un accidente como el ocurrido en 1987, cuando
dos mendigos que recogían chatarra forzaron una cápsula con cesio 137 que una clínica
había descartado ilegalmente y cuya emisión radioactiva llegó a provocar la muerte de cuatro
personas.
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