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ACLARIMENT 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.

La presidenta de la República alemana, Angela Merkel, se ha comprometido a acelerar el
proceso de incorporación de Turquía a la Unión Europea en sendas reuniones con el
primer ministro turco, Ahmed Davutoglu, y con el presidente del país, Recep Tayyip
Erdogan. En cambio, pide al gobierno otomano más colaboración en la crisis de
refugiados y que contenga el flujo de personas hacia Europa.
Una de las primeras medidas prometidas por Merkel sería eliminar el visado exigido a los
ciudadanos turcos para entrar en la Unión Europea (UE). También ha ofrecido ayuda
económica a Turquía. En la misma línea, Erdogan ha solicitado a sus aliados europeos,
sobre todo a Alemania, Francia, Gran Bretaña y España, que faciliten la entrada de su país
en la UE.
Mientras tanto, el flujo de refugiados hacia Europa no se detiene. A raíz de la decisión
reciente del gobierno húngaro de cerrar la frontera con Croacia, la gran mayoría de
personas que huyen de Siria y más países en conflicto hacia el centro de Europa han
comenzado a desviar la ruta por Eslovenia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) calcula que, en los últimos días, ya han pasado más de
cuatro mil personas, aunque las autoridades eslovenas anunciaron que restringirían el
flujo a dos mil quinientas diarias.
Ayer mismo también se registró el paso de más de un millar de refugiados hacia Austria
procedentes de Eslovenia, el nuevo país de paso a raíz de las dificultades crecientes para
circular por Hungría. El primer ministro esloveno, Miro Cerar, dijo que no pondría
ningún obstáculo a los migrantes mientras Austria y Alemania mantuvieran las fronteras
abiertas.
TITULAR:
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ÀREA 2
02. Torne a escriure les paraules següents i pose, quan calga, els accents o les
dièresis.
airar
roinesa
ampit
bruixola
diuretic

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.
Los Altos del Golán
Pico del Aneto
Mar de los Sargazos
El Pireo (port marítim grec)
Oporto

04. Indique les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o les
poblacions següents.
Costa d’Ivori
Borgonya
Singapur
Cocentaina
Almussafes
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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:

sparring

espàrring

carpaccio (tècnica culinària)
squash
plotter (informàtica, telecomunicacions)
déjà-vu
modem

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.
RÀBIA

La ciutadania estava ______________ després que el govern arbitrara unes noves
mesures contra el dret constitucional a manifestar-se.
RECONEIXEMENT

Simat és un poble fàcilment ______________ pel monestir de Santa Maria de la
Valldigna, “símbol de la grandesa del poble valencià”, segons indica l’article 57 de
l’Estatut d’Autonomia.
b) Pose en l’espai en blanc els verbs derivats de les paraules assenyalades.
TOSSUT

La professora d’anglés és una dona seriosa, que ______________ molt en alguns
temes, però ens fa molt agradables les classes.
NUTRICIÓ

Una lloba ______________ amb la seua llet Ròmul i Rem, segons la llegenda
representada en un oli barroc de l’artista neerlandés Peter Paul Rubens.
PEDRA

Vam recórrer la zona antiga de la vila de Bocairent, on tots els carrerons estan
______________ i són difícils de trepitjar.
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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.
Després de l’acident de trànsit, el conductor del camió va dir que NO VEIA
(

) i, per eixa raó, va ser traslladat urgentment a l’hospital.

Segons EL PRESCRIT PELS (

) especialistes, la plaga del mosquit

tigre s’ha de combatre amb mesures preventives.
La presidenta del comité va tenir problemes amb l’empresa, CANVIANT DE TREBALL
(

) al poc de temps.

No se sap ben bé quin tipus de SEGURO (
hauria d’HAVER-SE FET UN ALTRE (
A vegades, QUAN MÉS (

) havia subscrit, però
) més completa.
) reveladora és una notícia, més

entrebancs li posen perquè es publique. En algunes cobertures no s’atén com cal el
professional i sol ACLARIR-LI-SE (
personal.

) que això no és una cosa
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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 transparència i el rigor també deuen d’alcançar eixa relació entre periodistes i
polítics per a generar confiança, perquè això afecta al consumidor de notícies i, al fi i
al cap, l’opinió pública.


L’entrenador del Vila-real no va eludir ninguna pregunta i va declarar que està segur
de que el seu equip està preparat per enfrontar les dificultats d’una campanya tan
llarga amb una plantilla tan curta.


L’arròs caldós és molt bo pel seu sabor i propietats alimentícies, per això els experts
recomanen menjar seguit.


La pujada del caudal del riu Albaida va fer que l’aigua anegara nombrosos camps de
tarongers de la Costera, tot i que no hagué perill per a les persones.


Què havia fet mal l’actriu per méreixer un castic tan sever? Potser posà massa énfasi
en el seu paper de Fata Morgana, doncs no havia fet un d’igual en tota la seua
carrera artística.
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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.
La mort de Bart Simpson
Bart Simpson morirà en la 27a temporada d’Els Simpsons aquest fet ha revolucionat les
xarxes durant les darreres setmanes l’actor secundari Bob aconseguirà finalment, el seu
somni de matar Bart i serà com si el Coiot agafara el Correcamins explica Al Jean el
productor executiu de la famosa sèrie de televisió nord-americana malgrat que els seguidors
d’aquests dibuixos animats es poden espantar per culpa de la notícia s’ha de dir que aquest
fet és puntual segons Jean ja que l’endemà de l’emissió Bart seguirà tan viu i tan trasto com
sempre tot això ocorrerà en el capítol especial L’arbre de la Casa del Terror en aquesta ocasió
i després d’una dotzena d’intents el pallasso que va ser ajudant de Krusty tindrà la seua
recompensa
El productor executiu d’Els Simpsons va concedir una entrevista a la revista The Hollywood
Reporter el dia 28 de setembre a l’estrenar la Fox la nova temporada en què va informar de la
mort del personatge hi haurà però més canvis i novetats que s’hi han inclòs assegura Al Jean
qui també va revelar que tenim renovada la temporada que ve tot i que hi ha una alta
probabilitat que l’espectacle no continue després de la temporada 30
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10. Llija el text següent.

Matança de balenes a les illes Fèroe
Dijous, un parell de centenars de balenes van ser sacrificades a la platja de Bour and
Tórshavn, a les illes Fèroe. La caça de balenes està prohibida, però Dinamarca —i altres
«països civilitzats», com Japó— protegeix aquesta pràctica massiva com un privilegi dels
seus habitants.
L’organització Sea Shepherd denuncia sistemàticament aquest hàbit il·legal. Fa poc va
enviar un grup de gent activista a la zona. Set persones van ser detingudes en un vaixell de
pesca. La resta van tenir millor sort i van fugir-hi. Abans, però, havien pogut captar
imatges del zoocidi, comés sota un cel espectacular assegut sobre una blanca plataforma de
gel darrere de la qual s’anuncia el camí que du al pol nord.

11. Traduïsca oralment el text següent.

Un asesino en serie se cuela en el 'Masterchef' británico
Un asesino en serie se coló en una emisión televisiva de la versión británica de
Masterchef. Se trata de Stephen Port, un chef que trabaja en un restaurante de Londres,
quien fue arrestado la semana pasada acusado de perpetrar, al menos, cuatro crímenes
sangrientos. Durante casi un año, la actividad criminal de este sujeto ha atemorizado a la
vecindad del barrio de Kensington, en pleno centro de la capital inglesa.
La policía sostiene que Port asesinó con diferentes sustancias venenosas a cuatro
hombres, con los que se había relacionado a través de una app de contactos entre
homosexuales. Posteriormente, tras ensañarse de una forma salvaje con los cuerpos de
sus víctimas, hizo desaparecer los restos, enterrándolos en las afueras de la ciudad, cerca
de un cementerio judío.
Pocos imaginaban la doble vida de Port, que durante la pasada edición del popular
concurso televisivo de origen norteamericano, ayudó a dos participantes —el cantante
JB Gill y la actriz Emma Barton— a preparar una comida para cerca de cien conductores
de autobuses. Su imagen, difundida por la cadena Fox, fue reconocida por un testigo, al
que el temido criminal dejó malherido en un cuchitril de Ladbroke Grove. El
delincuente permaneció unas horas en las dependencias de Scotland Yard, antes de ser
trasladado a una cárcel de alta seguridad en el condado de Sussex.
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