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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 en valencià i el titular corresponent per a un informatiu de
ràdio (de 10 línies com a màxim) a partir de l’article següent.
Al menos 44 personas han perdido la vida
cuando unos pistoleros enmascarados atacaron
a los invitados de una boda en la provincia de
Mardin, al sureste de Turquía, una zona kurda
con una fuerte actividad guerrillera del Partido
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
El gobernador en funciones de Mardin,
Ahmet Ozen, explicó por teléfono a la agencia
Reuters que los atacantes enmascarados, cuyo
número no precisó, abrieron fuego con fusiles
de asalto y lanzaron varias granadas de mano
contra las personas que acababan de llegar al
hotel donde se iba a celebrar la fiesta nupcial.
La policía paramilitar local fue enviada de
inmediato a la aldea de Sultankoy, donde se
produjo la matanza. Ozen aseguró que había
muchos heridos en los hospitales cercanos y
que el número de fallecidos podría aumentar
en las próximas horas.
TITULAR:

Los medios de comunicación turcos, entre
ellos la televisión, informaron de que algunos
familiares del novio y de la novia eran
miembros de una milicia paramilitar de
autodefensa, la Guardia del Pueblo, creada
para combatir a los separatistas kurdos. A
pesar de este dato, no se sabe si el ataque está
vinculado a esas milicias o a guerrilleros del
PKK, que desde 1984 luchan por una mayor
autonomía.
Desde entonces, más de 40.000 personas han
perdido la vida en una guerra de baja
intensidad con numerosas violaciones de los
derechos humanos por parte de los dos
bandos.
Por otra parte, en algunas de las primeras
versiones de lo sucedido en Mardin, algunos
medios informaron de un enfrentamiento entre
las familias de los contrayentes.
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ÀREA 2
02. Torne a escriure les paraules següents i pose, quan calga, els accents o les
dièresis.
mil·ligram
polvora
curtcircuit
cautxu
letargia
03. Escriga la forma valenciana dels topònims castellans següents. En el cas que
siga la mateixa forma que en castellà, torne a escriure-la en l’espai assenyalat.
Bruselas
Jerusalén
Guipúzcoa
Cachemira
Villavieja
04. Indique les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o les
poblacions següents.
Puerto Rico
el Llenguadoc
Pego
París
el Canadà
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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

bouquet
post-it
bungalow
hashish
zapping
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 de les paraules
assenyalades.
PEDRA

La sòlida construcció (______________) de les muralles assegurava la defensa de
la ciutat antiga.
JARDÍ

L’ajuntament anuncia la creació de zones (______________) prop de l’estació de
trens.
VELLUT

El vestit de tela (______________) li donava un aire molt elegant.

b) Pose en l’espai en blanc els verbs derivats de les paraules assenyalades.
MOBLE

Fins que el pintor no acabara la seua faena, els amos del pis no podrien
(______________) la casa.

PAM

Com que no tenia cap metre a mà, va (______________) el terra de l’habitació.
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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.

Prompte eixirem de la crisi, A NO SER QUE (______________) els recursos no
s’invertisquen en el que realment importa.
Com sempre passa el primer de gener, tota la família es posa davant del televisor per
escoltar el magnífic concert D’ANY NOU (______________).
Demanem que envien el certificat QUAN ABANS MILLOR (______________), perquè, si
no, no tindran dret a presentar-se a les places de tècnic agrícola.
Després de les seues declaracions a la premsa, el gerent de l’empresa va ser destituït
del seu càrrec D’IPSO FACTO (______________).
TAL I COM (______________) preveu el reglament de l’empresa, cal que cada
treballador es faça càrrec de la seua indumentària de treball.
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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.
El no poder fumar en molts llocs és millor per a tot el món, perque a pesar de que no
vullguem reconéixer-lo, el tabac és danyí per a la salut.

Tot el món hi està d’acord en el punt de la tolerància, sobre tot si es respecten els
nouvinguts i estos respecten la legalitat del nostre país.

Els treballadors als que s’havia referit el president de la companyia no van mostrar en
cap moment proves del seu interés per l’empresa.

Davant de la indignació de l’inspector d’educació, el director del col·legi amenaçava
amb excusar el seu alumnat de l’alt grau d’ausentisme en el centre.

Amb estes declaracions, el públic assistent va pensar que ja era hora de que la ciutat
de Manchester (UK) anara amb una mica més de compte alhora de manifestar la
seua postura antibel·licista.
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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.

Es recupera la pacient del major trasplantament de cara realitzat fins ara
Després de perdre el 80% del seu rostre i sotmetre’s a 30 operacions Connie Culp ha tornat a
parlar riure menjar i respirar pel nas segons expliquen en la pàgina web cleveland.com
Al desembre del 2008 un equip nord-americà li va realitzar un trasplantament de cara el
més important que s’ha fet fins al moment L’operació es va dur a terme en la clínica
Cleveland d’Ohio EUA Hui cinc mesos després la pacient ha oferit una roda de premsa per a
explicar el seu cas
El marit de Connie li va disparar durant una discussió i posteriorment es va intentar
suïcidar amb la mateixa arma Ella va perdre el nas un ull les galtes van quedar destrossades i
el llavi superior es va esborrar del seu rostre mentres que ell va sobreviure i únicament va
patir ferides lleus Actualment el seu marit complix una condemna de set anys de presó
Connie Culp que tenia 40 anys quan va ocórrer tot no podia prendre aliments sòlids ni
beure d’una tassa va perdre l’olfacte i el sentit del gust i només podia respirar gràcies a la
traqueotomia que li van haver de practicar
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10. Llija el text següent.
Sentir però no escoltar
L’alumne actual no escolta el que diu el professor, només el sent. Intuïx el tema de la
conversa i, amb sort, en reté l’última frase per si li demanen repetir-la. No li agrada escoltar,
perquè escoltar implica estar atent, i això, per a ell, és una tortura. Potser ningú s’ha
entretingut a ensenyar-li en què consistix parar l’orella.
A l’alumne li és difícil concentrar-se i, sobretot, interpretar, que és l’última finalitat
d’escoltar. En canvi, en qüestions mecàniques es troba més còmode. Domina la tecnologia
millor que qualsevol professor.
En definitiva, tenim un panorama educatiu que ha perdut la cultura de l’esforç. Però no
ens preocupem tant, que això ja passava en temps de Sòcrates, quan este al·ludia a la mala
educació dels jóvens.

11. Traduïsca oralment el text següent.
Los cambios medioambientales fuerzan a plantear un desarrollo sostenible
Ya no podemos ignorar los visibles cambios en el medio ambiente a consecuencia de las
actividades humanas, los efectos ya se sienten a nivel global y amenazan con saturar las
capacidades científicas y de los gobiernos del mundo para hacerles frente. Biodiversidad,
aguas, suelos, atmósfera y la interrelación entre todos ellos están sufriendo sus efectos.
Uno de los problemas más acuciantes es el calentamiento global de la atmósfera por el
llamado efecto invernadero. La Tierra recibe radiación solar y los gases invernadero de la
atmósfera mantienen la temperatura del planeta; sin embargo, una concentración excesiva de
estos gases a causa de las emisiones producidas por la industria y agricultura (dióxido de
carbono, metano, clorofluorocarbonos, etc.), colaboran en el aumento de la temperatura
global, al exceder el nivel de gases necesarios para mantener la temperatura reflejada por la
superficie terrestre.
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