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ACLARI M ENT PREVI
L’examen es compon d’una part oral i d’una altra part 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 en valencià una notícia i el titular corresponent per a un informatiu de
ràdio (de 10 línies com a màxim) a partir de l’article següent.
Cuanto más activa es la vida sexual de un trabajador, más alto es su salario. Al menos eso
determina un estudio de la Universidad Ruskins de Inglaterra. Según el Daily Mail, los
investigadores que han redactado este curioso trabajo concluyen que la falta de actividad
sexual conlleva una falta de energía y motivación en el trabajo y, por tanto, en el salario.
Basada en la observación de 7.500 personas, la investigación liderada por el doctor Nick
Drydakis considera que los empleados que tienen dos o tres relaciones sexuales durante
la semana llegan a cobrar hasta el 4,5 % más que los que no practican sexo o lo hacen
muy esporádicamente.
Según este estudio, «las personas necesitamos amar y ser amadas, tanto en el aspecto
sexual como en el sentimental» y, ante la ausencia de este amor, los individuos se vuelven
«más susceptibles a la soledad, la ansiedad y la depresión». Todos estos factores
repercuten directamente en la productividad laboral.
Asimismo, la investigación, que se publicará próximamente en el International Journal of
Manpower, revela que los empleados con problemas de salud —y el rendimiento laboral se
ve afectado por ello— también pueden recurrir al sexo para mejorar la productividad.
A pesar de que, según el estudio, los trabajadores bajo medicación son el 5 % menos
activos sexualmente, los investigadores consideran que la práctica amorosa es la mejor
manera de recuperar el buen rendimiento en el trabajo. En la Comunidad Valenciana, el
rendimiento de los trabajadores que practican sexo de manera habitual es mucho mayor
que el de aquellas personas menos apasionadas, según un trabajo elaborado por un grupo
interdisciplinar de médicos, sexólogos y sociólogos, de la Universitat de Alicante,
presentado en las II Jornadas de Sexología de finales de 2014.
TITULAR:
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ÀREA 2
02. Torne a escriure les paraules següents i pose, quan calga, els accents o les
dièresis.
polvora
medul·la
vertigen
xiita
ultraso
03. Escriga la forma valenciana dels topònims castellans següents. En cas que no
n’hi haja i la forma indicada siga correcta en valencià, torne a escriure-la en
l’espai assenyalat.
Peñíscola
Mali
La Coruña
Shangai
Bolonia
04. Indique les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o les
poblacions següents.
Geòrgia
el Nepal
la Safor
Dénia
Israel
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05. Indique, si n’hi ha, la forma adaptada dels estrangerismes següents. En cas que
no n’hi haja, torne a copiar la paraula en l’espai en blanc i subratlle-la.
EXEMPLE:

squash

esquaix

coaching
forfait
padock
ranking
blog
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.
BLAU

Les xarxes socials van bullir amb la imatge d’un vestit gris ____________ que
algunes persones veien com si fóra daurat.
PARADOXA

S’ha d’anar alerta amb els sabons, perquè els experts apunten un fet ____________:
un excés d’higiene pot resultar perjudicial per a la pell.
BORSA

La calma sembla haver tornat al mercat ____________ després de les caigudes
generalitzades de dilluns per l’impacte de l’escàndol de Gowex.
b) Pose en l’espai en blanc els verbs derivats de les paraules assenyalades.
COVARD

A pesar de les amenaces constants, els periodistes d’esta publicació no s’han
____________, i continuen fent la seua faena lliurement.
SETGE

Després de setmanes d’enfrontaments,
____________ la ciutat libanesa de Hermel.

els

rebels

islamistes

continuen
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ÀREA 3
07. Substituïsca les paraules o locucions incorrectes, els tòpics i les paraules o
expressions arcaiques o marcadament literàries que apareixen en versaletes
per unes altres expressions adequades al registre dels mitjans de comunicació.
Segons els últims càlculs, el deute acumulat al llarg de l’any ja
(

L’Agència
(

ASCENDIX

) a tres milions d’euros.

Tributària

haurà

d’accelerar

les

devolucions

SEMPRE

I

QUAN

) les reclamacions encaixen el marc normatiu fiscal.

La premsa ha obert el debat sobre la prostitució, però els partits polítics no tenen una
opinió clara AL RESPECTE (

).

Hui s’ha inaugurat l’exposició dedicada al pintor Joan Genovés, que
(

ROMANDRÀ

) oberta fins al 28 de juny.

La Generalitat ha convocat una línia d’ajudes per a RECOLZAR (
projectes posats en marxa per jóvens emprenedors.

)
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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.
La universitat precisa una financiació adequada per a poder dur a terme nous
projectes d’investigació ajustats a les demandes de la societat.

Amb l’adhesió del metro a este projecte, són ja 33 les entitats que beneficien a tots
els membres de la unitat familiar, el que suposa més de 3.100 persones.

L’arraigament serà un factor determinant alhora de concedir la renovació de la
residència temporal i del reagrupament familiar.

Segons les dades de l’enquesta publicada, l’edat mitja dels pacients va ser de 56,5
anys, el pacient més jove tenia 17 i el major, 87.

Les mesures de protecció a la carretera no van poder evitar que l’autobús es
caiguera per una corba.
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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.

Este estiu es publicarà el documental Montage of Hech
Un documental sobre Kurt Cobain (1967-1994) i un disc amb cançons
inèdites del desaparegut líder de Nirvana seran publicats este estiu
l’audiovisual dirigit per Brett Morgen es titularà Montage of Heck i això
permetrà descobrir noves imatges musicals del grunge d’Aberdeen indica
l’autor l’obra exhibix contrastos alts i baixos de versos tranquils i crits
impressionants una conseqüència de la seua angoixa creativa
Després de l’agredolç documental que segons l’autor dol i emociona a la
vegada els fans esperen una entrega pòstuma d’estes gravacions de la
foscor ha arribat eixe moment assegura Morgen el llançament del disc està
previst per a juliol encara que no se sap la data concreta segons ha anunciat
a la revista Bedford + Bowery sorprendrà molt perquè no és un disc de
Nirvana sinó de Kurt
El disc del qual no es dubta que puga haver-hi més entregues es basa en un
total de 200 hores de gravacions domèstiques recopilades per Brett Morgen
es tracta d’un tresor per a engrandir la llegenda de l’autor de Smells like teen
spirit una cançó considerada pels experts com l’himne de tota una generació
de fet Cobain ha sigut considerat la veu de l’anomenada Generació X la
seua mort es va suïcidar d’un tret al cap va commoure el món del rock
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10. Llija el text següent.
L’obesitat amenaça els jóvens valencians
Els metges denominen ambient obesogen el cúmul de circumstàncies,
consubstancial a l’actual moment històric, que expliquen per què nombrosos
infants pròxims a l’adolescència estan amenaçats per un excessiu greix corporal.
Un 15 % de la població menor de 17 anys, amb lleugeres oscil·lacions, patix una
obesitat avançada que pot provocar-los trastorns cardiovasculars greus.
La indústria alimentària disposa d’aparells publicitaris contra els quals el
missatge dietètic xoca i fracassa. L’excés de pes fa emmalaltir un 30 % dels
infants, que s’exposen a hipertensió, colesterol alt, apnea de la son i diabetis.
«Menjant un 10 % menys de calories que un altre xiquet, s’engreixen igual»,
alerten els metges, els quals hi afegixen que, si no es modifica eixa conducta,
augmentaran els cardiòpates.

11. Traduïsca oralment el text següent.
Facebook, la red social más importante del mundo, ha dado uno de los últimos
pasos antes de debutar en la bolsa este mismo mes. La compañía ha fijado el
precio de salida en un rango de entre 28 y 35 dólares por cada una de sus
acciones comunes, de manera que podría llegar a recaudar hasta 13.600
millones de dólares (unos 10.000 millones de euros) con el esperado estreno en
el parqué de Wall Street.
Según los documentos presentados ayer ante la Comisión del Mercado de
Valores de los Estados Unidos (CES), la red social sacará a la bolsa 180
millones de acciones comunes de clase A y los actuales accionistas de la firma
venderán 157,4 millones más.
Con el precio de las acciones fijado, la compañía fundada por Mark Zuckerberg
queda valorada en unos 90.000 millones de dólares (cerca de 70.000 millones
de euros), con lo que supera por un amplio margen la valoración de 23.000
millones de dólares (17.491 milions de euros) con los que Google comenzó a
cotizar en 2004.
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