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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.

Las consecuencias de la crisis se revelan,
cada vez más, en la salud mental de
adolescentes y varones adultos. Las
adversidades
en
las
economías
domésticas se ceban en la sociedad: entre
un 13 y un 21% de los valencianos han
sufrido algún problema mental en el último
lustro, según los resultados del estudio La
salud mental en la población valenciana,
elaborado por la psiquiatra Maria Lluïsa
Izquierdo, de la Universitat de València.
Los chicos presentan peor cuadro que las
chicas durante la infancia y los primeros
años de la adolescencia, con la
hiperactividad y el déficit de atención como
principales problemas. Pero el género se
invierte en la siguiente etapa, en la que
ellas acusan más el impacto psicológico.
También la salud mental afecta a hombres
de 18 a 64 años, con un aumento en los
dos últimos años, pero aún por debajo de
las mujeres (pasan del 14% al 17,3%). En
los mayores de 64 años, se incrementó del
15,8% al 16,6% en varones, pero se redujo
(del 25% al 23,5%) para ellas. Una
dinámica negativa que se debe achacar a
los estragos de la crisis económica y
laboral.

TITULAR:

"Las
actuales
condiciones
socioeconómicas y la precariedad laboral
inciden no solamente en los bolsillos, con
una marcada caída del poder adquisitivo,
sino también en la salud mental de los
trabajadores", destaca la psiquiatra.
Valencia registra la “peor” salud mental
para la población de 18 a 64 años de
ambos sexos, seguida de Torrent, Elche y
Castellón. Las diferencias entre barrios son
muy significativas. En las zonas más
humildes existe un mayor número de
afectados —un 29%—. La especialista
recomienda a las autoridades sanitarias
implantar un Plan de Salud Mental que
contemple
consultas
para
detectar
problemas mentales entre la población de
12 a 21 años.
Izquierdo observa en su libro la tendencia
al alza del consumo de fármacos, como los
ansiolíticos (los hombres de 45 a 64 años
triplican el consumo de este medicamento
respecto a los de 18 a 44, y las mujeres lo
quintuplican). Por contra, “ha habido un
repunte en los antidepresivos, sobre todo
entre los más jóvenes, los hombres de 45
a 64 años y las mujeres de más de 64”,
según el estudio de la psiquiatra
valenciana.
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ÀREA 2
02. Torneu a escriure les paraules següents i poseu, quan calga, els accents o les
dièresis.
homogeneitat
isobara
sinergia
cervol
pingui
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.
Cerdeña
Brujas
Cárpatos (serralada)
Lourdes (ciutat francesa)
Huesca
04. Indiqueu les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o les
poblacions següents.
Quebec
Etiòpia
Ginebra
Flandes
Guatemala
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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

zaping
meme
briefing
taichí
jihad
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.
NORANTA

Hui se celebra la presentació de l’últim llibre de la ________________ escriptora
castellonenca, que està a punt d’enllestir-ne un altre.
OS

Li van implantar un audiòfon de conducció ________________ per pal·liar els
problemes que pateix en el crani.
BONY

Els cotxes que van col·lidir a l’autopista estaven tots ________________ arran
de la pedregada d’anit.

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

Els resultats publicats en la premsa no ________________ la participació
ciutadana en les mobilitzacions urbanes del passat cap de setmana.
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.
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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.

La investigadora acudí a l'expressió popular i va dir: “Diuen que no hi ha bruixes,
però HAVER-LES, LES HI HA (________________), amb la qual cosa va cloure la seua
dissertació.
Dues de les pel·lícules valencianes DE LES QUE (________________),parlàvem ahir
han estat nominades per a la present edició dels premis Goya.
(________________)més reveladora és una notícia, més entrebancs posen
al periodista perquè la divulgue. En algunes cobertures no s'atén com cal el
professional i sol ACLARAR-LI-SE (________________) que això no és res personal,
sinó contra el seu mitjà.
QUANT

El metge va dir al seu pacient que TENIA QUE (________________) operar-se com
més aviat si no volia que la lesió es convertira en crònica.

Vaig veure ALS (________________) xiquets i les xiquetes pujar dalt l'autobús sense
acomiadar-se dels seus pares i mares.
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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.
L'associació The Nature Conservancy ha anunciat que comprarà l'atoló Palmyra a
l'oceà Pacífic, per 35 milions de dòl·lars.

Un dels principals problemes per a combatir la pobresa es troba en la mateixa
població que la pateix, doncs més de la meitat d'aquestes persones estan en una
situació d'analfabetisme absolut.
.

Existeix la tendència de què el treball que es fa en les ONG és més professional, lo
que contribueix a una major qualitat del servei.

A pesar dels esforços de la Conselleria de Sanitat, la campanya contra el mosquit
tigre no s’ha anunciat prou com perquè la gent es puga assabentar.

L'espeleòleg no es veia en aquella cova tan fosca des de que li va caure al buit la
llanterna de mà que portava
.
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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.

Paguen 1,3 milions per la fórmula de la felicitat d’Einstein

Una nota manuscrita que Albert Einstein va entregar fa 95 anys a un missatger en què
descriu la seua teoria sobre la vida feliç es va vendre ahir en la casa de subhastes
Winner's Auctions, de Jerusalem per 1,33 milions d'euros segons publica el diari britànic
The Sun en la seua edició de cap de setmana
El cèlebre físic va donar la nota a un carter mentre impartia una sèrie de conferències
pel Japó el 1922 El text diu que una vida tranquil·la i modesta porta més alegria que no
una recerca d'èxit lligada a un constant descontentament. La nota retrata l'home i el
científic, i el seu efecte en el món a través dels seus escrits segons ha declarat a la
revista National Geographic Roni Grosz arxiver de la Universitat de Jerusalem
Per a Grosz el missatger va tindre molta sort atés que Einstein va voler donar-li una
propina i com que no portava diners va escriure en un paper el text i va vaticinar que
potser si tens sort aquesta nota serà molt més valuosa que una simple propina Per bé
que la quantitat desembossada pel paper potser sembla exagerada cal dir que hi hagué
un comprador que pagà 50.000 euros més per un bouquin d'Immanuel Kant intitulat La
pau perpètua publicat el 1795
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10. Llegiu el text següent.

El gel de l'Àrtic es fon
En les últimes dècades s'ha més d'un terç de la capa de gel flotant que hi ha a l'Àrtic,
segons denuncia l'ONG Green Peace. Aquest sòlid element es fon per l'ús desmesurat
d'energies fòssils (enguany, la puja del termòstat polar ha assolit la pitjor xifra de la
història). Això percudeix en l'hàbitat de la zona, sobretot en morses i óssos, i afecta el
clima del planeta, ja que canvia el ritme estacional i eleva la freqüència de tempestes i
altres fenòmens meteorològics extrems.
El gel reflecteix gran quantitat de calor solar cap a l'espai, i això fa que s'estabilitzen els
ecosistemes. Què cal fer per aturar el desastre? Els especialistes suggereixen protegir
la massa glacial, reduir el forat de la capa d'ozó i treballar colze a colze contra
l'escalfament global, ja que si no s'hi intervé podria extingir-se la vida a la Terra.

11. Traduïu oralment el text següent.
Un avión choca en pleno vuelo contra 'algo' y sufre daños en su fuselaje
A bordo de un avión en el que viajaba al completo el equipo de la NBA, Oklahoma City
Thunder, cundió el pánico tras un suceso que pudo tener consecuencias trágicas. A
mitad del trayecto, el pívot de la escuadra norteamericana, Steve Adams, emitió la voz
de alarma en las redes sociales. El jugador de baloncesto tuiteó el extraño suceso
cuando volaba con destino a Minnesota (EE.UU.). El aparato chocó contra “algo” a unos
9.000 metros de altura, destrozando parte del fuselaje central.
En las imágenes, publicadas por el espigado baloncestista neozelandés, se puede
apreciar como ese objeto no identificado hundió el morro de la aeronave tras el impacto.
"Veo destellos de luz por la ventanilla, como si fuera una nube cargada de aparato
eléctrico. He oído un estruendo y la nave se ha tambaleado. Qué está ocurriendo?",
publicó para que le respondiera la NASA, a quien solicitó auxilio, pero esta dio la callada
por respuesta.
Otro deportista, Alex Abrines, también se percató del peligro y difundió en su cuenta de
Twiter su impresión sobre el adminículo que podría haber colisionado contra el avión.
Una portavoz de Delta Airlines, la compañía responsable del vuelo, explicó que un
meteorito podía haber causado el impacto y aseguró que este tipo de incidentes no son
nada extraños en otoño.
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