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ACLARIMENT PREVI
L’examen es compon d’una part oral i d’una altra part escrita. La prova oral
consisteix 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, us cridaran individualment per ordre alfabètic i
heu de desplaçar-vos a l’aula contigua. No cal que porteu els textos a l’aula,
perquè allí us proporcionaran de nou els textos de lectura i traducció. Fins al
moment que us criden, podeu dedicar el temps que estimeu oportú a la
preparació dels dos exercicis.

CONVOCATÒRIA 2017/JUNY

LLENGUATGE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ / 3

ÀREA 1
01. Redacteu una notícia en valencià i el titular corresponent per a un informatiu de
ràdio (de 10 línies com a màxim) a partir de l’article següent.

Los
cambios
científicos
y
tecnológicos a los que asistiremos en los
próximos
20
años
serán
tan
espectaculares que parecerán magia. Esta
es la tesis que dos especialistas en la
aplicación de la tecnología en las ciencias
de la salud defendieron ayer en una
jornada impulsada por Eureca. Ambos
coincidieron en que la longevidad de los
humanos se alargará espectacularmente.
Será la antesala del transhumanismo, un
escenario
predicho
por
diferentes
pensadores en que hombre y máquina se
fusionarán para crear una entidad mucho
más evolucionada.
José Luis Cordeiro, doctor en
Ingeniería Mecánica por el Massachussets
Institute of Technology (MIT) y fundador de
la Singularity University, sostiene que entre
el 2029 y el 2045 los humanos se
convertirán
en
«superlongevos
y
superinteligentes» gracias a los avances
científicos.
Cordeiro defendió que hacia el
año 2045, la muerte incluso «podría llegar
a ser opcional». De hecho, constató que
en diferentes partes del mundo la

TITULAR:

criopreservación del cuerpo para una
eventual recuperación ya se ofrece como
alternativa al entierro o a la incineración.
Por otra parte, el doctor del MIT
también pronosticó que «dentro de cinco
años no habrá parapléjicos» gracias a una
tecnología española que ya ha permitido
recuperar la movilidad en animales y que
en 2025 se podrá diseñar genéticamente.
El otro ponente de la jornada, el
biólogo Aubrey de Grey, de la Universidad
de Cambridge (Gran Bretaña), cree que
«acabaremos con toda seguridad con el
envejecimiento». Según De Grey, la
longevidad no es un objetivo, sino «el
efecto colateral de la investigación
biomédica».
La
biotecnología
y
la
nanotecnología serán, en un futuro
inmediato, las principales vías para
emprender este camino, que algún día nos
llevará a terminar de conocer el cerebro
humano. Con todo, el profesor De Grey
cree que el reto más importante al que se
enfrenta la ciencia médica es la lucha
contra el cáncer.
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ÀREA 2
02. Torneu a escriure les paraules següents i poseu, quan calga, els accents o les
dièresis.
eusquera
subsol
almoina
fruicio
transeunt
03. Escriviu la forma valenciana dels topònims castellans següents; en el cas que
no n’hi haja i la forma indicada siga correcta en valencià, torneu a escriure-la en
l’espai assenyalat.
Gabriel (riu)
Saboya
Mar Tirreno
Manaos
Cornualles
04. Indiqueu les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o les
poblacions següents.
Eritrea
Oriola
Torí
Tarragona
Nicaragua
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05. Indiqueu, si n’hi ha, la forma adaptada dels estrangerismes següents. En el cas
que no n’hi haja, torneu a copiar la paraula en l’espai en blanc i subratlleu-la.
EXEMPLE:
roulotte

rulot

libretto
bacon
hashtag
gulag
estheticienne
06. Formeu els derivats de les paraules escrites en versaleta d’acord amb les
instruccions que s’indiquen per a cada apartat.
a) Poseu en l’espai en blanc els adjectius que deriven de les paraules
assenyalades.
ABAT

El palau ________________ del Monestir de la Valldigna és, sens dubte, un dels
monuments més atractius que presenta la ruta dels Borja.
FRED

L’actriu va posar-se la jaqueta quan va entrar a la sala de premsa i no se la va
llevar perquè confessà que era molt ________________.

b) Poseu en l’espai en blanc els verbs derivats de les paraules assenyalades.
DELIT

El pilotaire va ________________ amb les imatges de la seua victòria que va
ensenyar-li la reportera gràfica.
FULLA

Els xiquets i les xiquetes que van d’excursió al camp ________________ moreres
per donar menjar als cucs de seda.
MALALT

L’enviat especial ________________ tot just va arribar de l’estranger a pesar de
seguir el protocol de la vacunació.
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ÀREA 3
07. Substituïu les paraules o locucions incorrectes, els tòpics i les paraules o
expressions arcaiques o marcadament literàries, que es destaquen en
versaletes, per unes altres expressions adequades al registre dels mitjans de
comunicació.

Hem estudiat les accions que duu endavant l’ONG sobre la defensa dels animals
domèstics i hem decidit DE PERTÀNYER A LA MATEIXA (________________).
L’avió va poder aterrar amb alguns problemes a causa de la pluja. PER LO DEMÉS
(________________), el viatge va ser prou tranquil.
No he trobat cap enciclopèdia EN LA QUE (________________) es definisca millor
aquest mot.
Els treballadors i les treballadores de l’estiba VAN TINDRE QUE (________________)
plantar cara a l’empresa per a forçar una negociació.
Els resultats de la consulta A NIVELL DE COMARQUES (________________) es
coneixeran a mitjanit.
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08. Subratlleu, quan calga, els errors de les frases següents i torneu a escriure’ls
esmenats en les línies de davall.
He vist el programa que van emitir dissabte passat i em fa l'efecte que havia vist un
altre semblant fa pocs dies.

Quant més m'afanye, més estrany em sent en aquesta cursa, no em trobe.

Abans, alguns boxejadors, en fer-se vells, es recluïen en centres de salut mental
que els propietaris eren sovint representants de púgils.

Els juristes pensen que la llei hauria de contemplar una situació com aquesta, com
ho demostren altres aspectes foranis gràcies als quals la mesura ha estat possible.

El concert que l'orquestra simfònica interpretà a Hèlsinki, baix la direcció del mestre
Joan Carles Casadessús, va ser enregistrat, doncs n’havia comprat els drets
d’emissió una cadena de televisió.
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ÀREA 4
09. Puntueu el text següent i indiqueu 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.

Sergent Pepper's compleix mig segle

A les pàgines del llibre Days in the life, de Jonathon Green, en què repassa les
transformacions culturals que va viure Anglaterra durant els anys 60 del segle XX, Paul
McCartney conta que, en una gira per diverses universitats del país al capdavant del seu
grup, Wings, se li va acostar un dia un estudiant i li espetà Amb Sgt. Pepper’s, vam
creure que canviaria el món Què ha passat? I contestà McCartney Res Jo no tinc cap
culpa L’anècdota il·lustra ben bé no només el descomunal sisme que aquell disc audaç
va provocar en el món de la música lleugera, sinó també la desproporcionada bombolla
de falses expectatives que van acompanyar la publicació de l’àlbum, l’1 de juny de 1967,
ara fa 50 anys
Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band representa hui dia una notable, encara que
irregular, col·lecció de cançons presentada en un embolcall brillant la generació àvida de
canvis a la qual estava destinat va voler veure en el disc la porta d’entrada a una vida
nova, d'una experiència espiritual carregada de transcendència Sgt. Pepper’s constitueix
un moment decisiu en la història de la civilització occidental, va escriure Kenneth Tynan
a The Times Cap disc de música pop pot suportar sobre les espatles el pes de tanta
responsabilitat
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10. Llegiu el text següent.

El cognom del pare deixarà de tindre preferència sobre el de la mare
El cognom del pare deixarà de tindre preferència sobre el de la mare a partir del 30 de
juny, dia en què entra en vigor la reforma del Registre Civil, segons anuncia el portaveu
de Justícia. A partir d’aqueixa data, els progenitors hauran de triar l’ordre dels cognoms
a l’hora d’inscriure el seus fills. En el cas d'haver-hi diferència d'opinió, l'Administració
resoldrà la precedència dels llinatges.
Aquesta mesura ha sigut ben rebuda per l'opinió pública, així com usuàries que, des
d'èpoques llunyanes, han portat una feixuga lluita davant la Magistratura. Els models de
sol·licitud d'impresos estaran disposats en els jutjats i també en els ajuntaments.

11. Traduïu oralment el text següent.

Si las abejas se extinguieran hoy mismo, cesaría la vida en la Tierra. El reconocimiento
de la importancia de estos insectos llega de manera instintiva hacia el año 6000 a. C. De
este período datan las peculiares escenas de la recolección de la miel en Bicorp (la
Canal de Navarrés) o las de las cuevas de las montañas de Drakensberg en Sudáfrica.
Esta costumbre se refleja incluso en la toponimia local, como es el caso de Mutxamel
(Alicante). Establecidos en un terreno fijo, nuestros antepasados vieron la posibilidad de
imitar colmenas y panales en troncos de árboles huecos y en rincones de cuevas, donde
se fabrican los enjambres.
Las abejas se encargan de polinizar plantas y cultivos cuyo valor estimado supera los 40
mil millones de euros. En muchos países, esta cifra representa más de un tercio del
suministro de alimentos. Sin una acción inmediata para salvar a las abejas, se podría
acabar perdiendo, a la vez, los frutos secos, muchas verduras y vegetales, las nueces y
el algodón, entre muchos otros.
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