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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.
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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.

El Mediterráneo sigue cavando tumbas
este año. Dos naufragios registrados
recientemente han causado la muerte de
239 personas que zarparon de Libia con la
vana esperanza de llegar a las lejanas
costas italianas. De este modo, la cifra
supera por primera vez la barrera de los
4.000 muertos en un solo año.
La portavoz en el sur de Europa del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), Carlotta Sami,
aseguró que dos supervivientes que han
conseguido llegar a la isla italiana de
Lampedusa informaron a su organización
de la tragedia.
El ACNUR no ha aportado datos concretos
sobre la procedencia de las víctimas, el
número de supervivientes o de la ubicación
aproximada del naufragio, aunque la
llamada "ruta del Mediterráneo central"
(entre Libia e Italia) suele ser frecuentada
principalmente
por
contingentes
de
subsaharianos, incluidos menores que
llegan en brazo de sus madres.
El viaje se hace en unas sobrecargadas

TITULAR:

lanchas
neumáticas,
pateras
mal
pertrechadas y viejas barcazas de madera
sin material de salvamento ni de
navegación, y ni tan siquiera tripulantes
con los mínimos conocimientos para
afrontar la travesía, lo que a menudo suele
acabar en multitudinarios hundimientos y la
consiguiente pérdida de vidas humanas.
“Se trata de un drama horrible al que las
autoridades europeas no le ponen ningún
tipo de impedimento”, se queja Sami.
La Guardia Costera de Italia, junto con una
tímida operación europea de salvamento y
varias organizaciones no gubernamentales
se dedican a rescatar a aquellas personas
que arriesgan su vida y su futuro en pos de
una vida mejor en Europa. Por desgracia,
muchos de ellos ven sus expectativas
frustradas y otros terminan con el cuerpo
flotando en el agua. “Una imagen que se
repite demasiadas veces”, declara la
portavoz de ACNUR.
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ÀREA 2
02. Torneu a escriure les paraules següents i poseu, quan calga, els accents o les
dièresis.

concau
megalit
contiguitat
euribor
fideicomis
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.

Desierto Arábigo
Córdoba
Caroche (massís muntanyós)
Manchuria
Éufrates (riu asiàtic)
04. Indiqueu les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o les
poblacions següents.
Altea
Navarra
Ontinyent
Noruega
Vila-real
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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:

chip

xip

brócoli
affiche
streaming
kéfir
outlet
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.
TÈRBOL

La pluja del cap de setmana ________________ l'aigua del llac de l'Albufera.
GRAN

La lent fa que les fotografies queden ________________ i es vegen millor.
PEDRA

La sòlida construcció ________________de les muralles assegurava la defensa
de la ciutat antiga.

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

Els assistents a l'acte van ________________ quan un espectador va acusar
l'autor del llibre de plagi.
GARANTIA

La directora del programa és una periodista seriosa, que ________________ molt
en alguns temes.
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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.

Els aparells mecànics que ha adquirit l’empresa PRECISEN (________________) un
manteniment diari molt costós.
Abans de ser presentat el nou diari electrònic en l'Associació de la Premsa, tothom
parlava DEL MATEIX (________________).
La reportera va passar per la redacció del diari a migdia SENSE DETURAR-SE'N
(________________). Tenia molta pressa.
Ha estat publicat en el DOCV el decret REGULANT (________________) la
participació ciutadanana i el bon govern en els municipis.
El judici oral està previst que se celebre en la SALA DE LO CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU
(________________) del Jutjat d'Alcoi.
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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.
El comentarista ha interrumpit l'emissió per a fer un anàlisis detallat de la situació.

El regidor de l'equip de govern no té ninguna força en les decisions de l'ajuntament,
si més no des de que va contradir l'alcaldessa.

A la llum de l'últim comunicat mèdic, hi ha motius per preocupar-se sèriament de la
salut de la dona ferida en l'accident de tràfic d'ahir.

Tots els polítics estaven pendents de que les manifestacions populars no enterboliren
el transfons ideològic del partit dominant.

El material sintètic de l'embenat que van fer-li a l'hospital, va provocar-li una
escoçor en el turmell i tingué que tornar-hi perquè li posaren un altre.
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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.

La infidelitat arriba a les finances, segons The Mirror
Banquers i brokers són els professionals amb més percentatge d'infidels segons un
informe publicat en el portal de cites extramatrimonials Victoria Milan a partir d'una
enquesta feta a 5.658 dones A més de la banca i les finances huit sectors més
destaquen en aquest camp

En unes declaracions al diari The Mirror el fundador de la web Sigurd Vedal assegura
que la informació obtinguda mostra a la clara que encara que hi ha un risc per a
l'activitat professional sostenir una aventura clandestina pot fer la vida molt més
emocionant, sobretot entre les dones Hi estan totes d'acord

Encara que el sondeig revela que un 65% de les dones enquestades admeten haver
tingut una relació amorosa a la feina el 85% de les participants en l'enquesta no
recomanen l'experiència No resulta agradable veure aquella persona a l'oficina quan les
coses acaben malament adverteix Vedal qui en una entrevista publicada en la revista
Vanity Fair declara La majoria de les dones prefereixen l'aventura esporàdica, mentre
que només una minoria estan preocupades per les seues carreres

CONVOCATÒRIA 2016/NOVEMBRE

LLENGUATGE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ / 9

10. Llegiu el text següent.

Oxfam denuncia la situació de pobresa a Espanya
Fa tan sols dos anys, Espanya era el quart país europeu amb més diferència de renda.
Aquesta situació va deixar en 2015, segons l'ONG Oxfam Intermón, el 28,6% de
població en risc de pobresa, després de set anys de crisi financera. En termes absoluts,
més de 13,2 milions de persones pateixen aquesta xacra que no cessa d'estendre's.
El Govern aposta, però, per aplicar un paquet de retallades, la majoria de les quals
afectaran les dones i els joves. Oxfam situa la bretxa salarial de gènere en el 18,8% i
anuncia que el 21% dels treballadors menors de 24 anys està en risc d'exclusió social.
Les mesures d'urgència han salvat pels pèls els efectes més devastadors de la recessió
econòmica, però ni la UE ni el G20 n'han pogut tòrcer el rumb vertiginós.

11. Traduïu oralment el text següent.

Una máquina imita las letras del Nobel, Bob Dylan
El flamante premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, quizás nunca llegó a pensar que una
máquina intentaría imitar las letras de sus canciones. Investigadores del Barcelona
Supercomputing Center han creado un robot artificial capaz de escribir textos que
emulan las creaciones del ingenioso autor de Minnesota. Fernando Cucchietti y Artur
García han desarrollado una herramienta propia a raíz de la utilización del software
Tensor Flow, que Google liberó el pasado enero. Sobre él se insertan grandes
volúmenes de texto usados como big data, con lo que consiguen que el programa
aprenda basándose en redes neuronales y patrones preestablecidos.

En el caso de Dylan, sus más de 500 piezas musicales representan un corpus algo justo
para sus fines. "No hay demasiados autores tan prolíficos como él”, afirma Cucchietti.
Tensor Flow, a pesar de su reciente apertura, ya es pieza clave para la inteligencia
artificial y el aprendizaje profundo. Básicamente, el programa predice lo que puede venir
después de cada carácter y combinar un haz de posibilidades.
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