prova
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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.

Una explosión producida el viernes por la
mañana en el Hotel Saratoga de La Habana
(Cuba) ha causado la muerte a 32 personas y 80
heridos de diversa gravedad. Según ha
informado esta mañana la responsable de la
Cruz Roja cubana, Gloria Bonnin, "unas 19
personas
continúan
desaparecidas".
El
establecimiento está ubicado en el Paseo del
Prado, una de las principales avenidas de la
capital cubana.
El portavoz del Ministerio de Salud Pública de
Cuba (Minsap), Julio Guerra, ha informado hace
unos minutos que "hay 46 hospitalizados, entre
los que se encuentran 15 niños y una turista
española". La televisión estatal asegura que siete
de los pacientes se encuentran en estado crítico
y tres, graves. Ocho personas ya han recibido el

alta médica y han podido volver a sus casas.
Entre los fallecidos hay cuatro menores de edad,
una embarazada y la turista española, cuyo
nombre no ha trascendido. Las tareas de rescate
continúan en los alrededores del hotel
siniestrado.
Los bomberos sospechan que la causa de la
explosión fue una fuga que se produjo cuando
un camión cisterna cargaba gas licuado en el
depósito del hotel. El accidente ha dañado una
sección del edificio de siete pisos y ha
provocado el desprendimiento de la fachada de
los tres primeros pisos, seguido de una lluvia de
cascotes que se precipitaron sobre la acera. El
camión cisterna ha quedado parcialmente
enterrado bajo los escombros.

TITULAR:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ÀREA 2
02. Torneu a escriure les paraules següents i poseu, quan calga, els accents o les dièresis.
letargia
prestec
diuretic
traicio
consol (diplomàtic)
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.
El Yangtsé (riu de la Xina)
Seúl
Peñón de Ifach
Alto Mijares (comarca)
Los Cárpatos
04. Indiqueu les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o de les poblacions següents.
Sardenya
Ucraïna
Tòquio
Nicaragua
El Magrib (zona del nord d’Àfrica)
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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:

squash

esquaix

hashtag
rafting
sushi
boulevard
attrezzo
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.
SABOR

A pesar de l’esforç que el cuiner va fer per afalagar les persones convidades, el menjar va quedar una mica
_________________, potser a causa de la falta de sal.
SOL

Després de dos setmanes de pluges, hui el dia està prou _________________ gràcies a l’anticicló que hi
ha sobre el golf de València.
JAURE

La imatge d’una estàtua __________________ de l’època romana va sorprendre les arqueòlogues que
participaven en l’excavació.
b) Poseu en l’espai en blanc els verbs derivats de les paraules assenyalades.

METZINA

El fiscal va provar davant el jutge que l’acusat va actuar premeditadament i amb una clara voluntat
d’_________________ la víctima amb xicotetes dosis de raticida.
REDÓ

Va comprar 10.000 metres quadrats de sòl rústic per __________________ la seua propietat al Maestrat.
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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.

Prompte eixirem de la crisi provocada per la pandèmia,
virus de la covid experimente una nova mutació.

A NO SER QUE

L’empresa que ha contractat Laura Pergolizziper per a les festes
a la venda les entrades abans de deu dies.

TÉ QUE

________________ el

_____________, posar

Cal enviar el certificat QUAN ABANS MILLOR _____________________ perquè, si no és així,
no tindrem dret a presentar-nos a les places del Departament d’Informàtica.

La meua amiga em va demanar uns imants per a la nevera, però
_________________ cap.

L’arribada del ser humà a la Lluna va servir
investigació sobre altres formes de vida.

PER A QUE

NO LI HE POGUT PORTAR

_________________ s’avançara en la
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08. Subratlleu, quan calga, els errors de les frases següents i torneu-los a escriure esmenats en

les línies de davall.
El pilotari arribarà, a dures penes, a la final de Pelai, ja que no es veu massa bé per culpa
d’unes molèsties a l’ull.

Els treballadors als que s’havia referit la presidenta de la companyia no van mostrar ninguna
prova del seu interés per l’empresa.

La policia local va despejar la plaça on es congregà un centenar de veïns i veïnes que exigien
solucions front a la crisi de l’energia.

Una exposició de vehicles antics va donar testimoni de l’evolució que ha experimentat
l’indústria automobilística en l’adaptació dels mateixos al canvi climàtic.

No hem pogut visitar l’església de Santa Isabel d’Hongria a Marburg (Hesse, Alemanya),
doncs està tancada desde que van començar les obres de restauració de l’absis.
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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.

Els perills de les xarxes
Ens han canviat la vida les noves tecnologies Esta pregunta la formula el filòsof nord-americà
Michael Patrick Lynch autor de l’assaig Internet i nosaltres un llibre que explica com la xarxa a més
d’haver canviat radicalment l’existència de la gent la manera de treballar i relacionar-se està
intervenint en els processos mentals i canviant no sempre per a bé el comportament humà
Lynch escriptor i professor de la Universitat de Connecticut (EUA) ha llançat en el periòdic The
New York Times una advertència el creixement del coneixement sense un creixement assimilable de
la saviesa és perillós
Al voltant del que s’anomena la tercera onada d’Internet ha sorgit el concepte de les dades massives
(el big data) Tanmateix Lynch assevera en un article publicat en la revista Discover Magazine que el
coneixement receptiu no és intel·lectual ni ens fa pensar Potser indica l'autor confiem massa en la
informació rebuda via digital i amb això es construeixen diverses creences sobre el món
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10. Llegiu el text següent.
La Universitat d’Alacant dissenya un habitatge adaptat al canvi climàtic

L’hotel cova La Herradura és un projecte dissenyat per personal investigador del grup de
recerca Aedificatio de la Universitat d'Alacant (UA) per a donar resposta al canvi
climàtic. Ara s’inicia la seua primera fase de rehabilitació de vora 60 habitatges per a ús
turístic i d'oci en l'Altiplà de Granada, en què participen setze professionals de les
universitats d'Alacant, Granada, Milà, Nova York, l'Havana i Bogotà. L'objecte d'esta
iniciativa és posar en valor el patrimoni històric i paisatgístic, i crear un referent connectat
amb la normativa vigent.
El feixuc treball realitzat per les persones expertes intenta erigir-se en un conjunt
habitable resilient i de baixes emissions, fonamentades en les característiques pròpies
d'eficiència energètica i

complementades amb noves tecnologies desenvolupades en

col·laboració amb centres especialitzats europeus i estrangers.

11. Traduïu oralment el text següent.
La policía francesa libera en Marsella a 12 mujeres explotadas
por una banda criminal
La Gendarmería de Marsella ha liberado a 12 mujeres que habían permanecido cautivas
durante cuatro meses en un almacén abandonado cerca del puerto de la capital de la Costa
Azul. El hallazgo pone fin a una operación abierta hace un año contra una banda que se
dedicaba a la trata de blancas. Casi todas las víctimas presentaban síntomas de haber sido
sometidas a un régimen vejatorio y forzadas al consumo de estupefacientes.
La intuición de un avispado oficial de la antigua Sureté ha llevado a la policía gala a
descubrir el escondrijo y a detener a los delincuentes. El jefe de la banda, un codicioso
empresario de clubes de alterne, ha podido burlar el cerco policial, aunque una patrulla de
tráfico ha detectado su presencia en las afueras de la ciudad y la Fiscalía del Distrito se ha
apresurado a emitir una orden de búsqueda y captura.
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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 cri daran 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 tra ducció. Fins a l
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.

Una explosión producida el viernes por la
mañana en el Hotel Saratoga de La Habana
(Cuba) ha causado la muerte a 32 personas y 80
heridos de diversa gravedad. Según ha
informado esta mañana la responsable de la
Cruz Roja cubana, Gloria Bonnin, "unas 19
personas
continúan
desaparecidas".
El
establecimiento está ubicado en el Paseo del
Prado, una de las principales avenidas de la
capital cubana.
El portavoz del Ministerio de Salud Pública de
Cuba (Minsap), Julio Guerra, ha informado hace
unos minutos que "hay 46 hospitalizados, entre
los que se encuentran 15 niños y una turista
española". La televisión estatal asegura que siete
de los pacientes se encuentran en estado crítico
y tres, graves. Ocho personas ya han recibido el

alta médica y han podido volver a sus casas.
Entre los fallecidos hay cuatro menores de edad,
una embarazada y la turista española, cuyo
nombre no ha trascendido. Las tareas de rescate
continúan en los alrededores del hotel
siniestrado.
Los bomberos sospechan que la causa de la
explosión fue una fuga que se produjo cuando
un camión cisterna cargaba gas licuado en el
depósito del hotel. El accidente ha dañado una
sección del edificio de siete pisos y ha
provocado el desprendimiento de la fachada de
los tres primeros pisos, seguido de una lluvia de
cascotes que se precipitaron sobre la acera. El
camión cisterna ha quedado parcialmente
enterrado bajo los escombros.

TITULAR: Una explosió en un hotel de l'Havana causa 32 morts
Una explosió registrada en el cèntric hotel Saratoga, de l'Havana (Cuba), ha causat 32 persones mortes i diversos ferits de diversa
consideració. La causa ha estat, segons sospiten els bombers, una fuita ( fuga) de gas liquat mentre un camió carregava el dipòsit del
local.
Julio Guerra, portaveu del Ministeri de Salut Pública, ha informat que "de totes les víctimes de l'esclat, 46 estan en diferents
hospitals, entre els quals hi ha 15 menors, i set pacients es troben en estat crític". Entre els morts es troben quatre xiquets, una
embarassada i una turista espanyola. Només huit ferits han rebut l'alta mèdica.
Els serveis d'emergència treballen sense descans per rescatar 19 persones que poden estar sota les runes. "Pot ser que la majoria dels
desapareguts siguen clients de l'hotel, però pot haver-ne algú alié", indica Gloria Bonnin, responsable de la Cruz Roja cubana.

*Redacció d'una notícia en valencià per a la ràdio i el titular corresponent basant-se en l’article en castellà.
L’extensió màxima és de 10 línies.
Valor en percentatge de l'àrea 1 sobre el total de la prova: 10%.
Propietats textuals:


Estructura narrativa de la notícia (piràmide invertida). Coherència (distribució lògica de la
informació).



Estil (registre, en este cas radiofònic, que exigix el context. L'estil del text s'ajusta als criteris de
precisió, claredat i concisió. Adequació de l'idioma original (castellà) al valencià.



Cohesió (el text ha d'estar ben articulat, amb un bon ús dels connectors, dels signes de puntuació,
de les convencions gràfiques, dels temps verbals, etc.).

Correcció
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Es descompten 2 punts per cada error. Es compta un error per paraula. Cada dos errors d'accents o dièresis
descompten com un error. Si un error es repetix en la mateixa paraula, cada repetició descompta 1 punt,
tant si és d'accentuació com d'un altre tipus.
Normativa ortogràfica
A banda de tindre en compte totes les normes ortogràfiques, també cal descomptar 2 punts per cada
paraula inintel·ligible.
Morfologia i sintaxi
Ús inadequat del gerundi, de la passiva pronominal, del possessiu, ús correcte i/o recomanable dels verbs,
etc.
Terminologia i fraseologia
Interferències lingüístiques (barbarismes).
Valor en percentatge de l'àrea 1 sobre el total de la prova: 10%.
La puntuació màxima de l'exercici és de 10 punts.
Puntuació màxima ponderada de l'àrea 1: 10 punts percentuals.

ÀREA 2
Valor en percentatge de l'àrea 2 sobre el total de la prova: 40%.
Puntuació màxima de l'àrea 2: 50 punts.
Puntuació màxima ponderada de l'àrea: 50 · 40/50 = 40 punts.

02. Torneu a escriure les paraules següents i poseu, quan calga, els accents o les dièresis.
letargia

letargia

prestec

préstec

diuretic

diürètic

traicio

traïció

consol (diplomàtic)

cònsol

*Accentuació i dièresis. Escriure en la columna subratllada les cinc paraules exposades i posar, quan calga, els accents o
les dièresis (1 error resta 2 punts).

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.
El Yangtsé (riu de la Xina)

Iang-tsé

Seúl

Seül

Peñón de Ifach

Penyal d’Ifac

Alto Mijares (comarca)

l’Alt Millars

Los Cárpatos

els Carpats

*Adaptació a la forma valenciana de cinc topònims en castellà (1 error resta 2 punts).
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04. Indiqueu les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o de les poblacions
següents.
*Formes masculines i femenines de cinc gentilicis de països, accidents orogràfics, rius, mars i/o poblacions (1 error resta 2
punts).

Sardenya

sard, -a

Ucraïna

ucraïnés, -a

Tòquio

toquiota

Nicaragua

nicaragüenc, -a

El Magrib (zona del nord d’Àfrica)

magribí, -ina
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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:

squash

esquaix

hashtag

etiqueta

rafting

ràfting (descens)

sushi

sushi

boulevard

bulevard

attrezzo

attrezzo

*Forma adaptada de cinc estrangerismes (1 error resta 2 punts).

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.
SABOR

A pesar de l’esforç que el cuiner va fer per afalagar les persones convidades, el menjar va quedar una mica
___dessaborit______________, potser a causa de la falta de sal.
SOL

Després de dos setmanes de pluges, hui el dia està prou _________assolellat________ gràcies a
l’anticicló que hi ha sobre el golf de València.
JAURE

La imatge d’una estàtua _________jacent_________ de l’època romana va sorprendre les arqueòlogues
que participaven en l’excavació.
b) Poseu en l’espai en blanc els verbs derivats de les paraules assenyalades.

METZINA

El fiscal va provar davant el jutge que l’acusat va actuar premeditadament i amb una clara voluntat
d’________emmetzinar_________ la víctima amb xicotetes dosis de raticida.
REDÓ

Va comprar 10.000 metres quadrats de sòl rústic per __arredonir/arrodonir__ la seua propietat al Maestrat.
*Formar derivats de paraules escrites en versaleta: tres adjectius derivats i dos verbs de paraules assenyalades (1 error 2
punts).
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ÀREA 3
Valor en percentatge de l'àrea: 20%.
Puntuació màxima de l'àrea: 20 punts percentuals.

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.

Prompte eixirem de la crisi provocada per la pandèmia, A NO SER QUE ________tret que/llevat
que________ el virus de la covid experimente una nova mutació.
L’empresa que ha contractat Laura Pergolizziper per a les festes
posar a la venda les entrades abans de deu dies.

TÉ QUE

_____ha de________,

Cal enviar el certificat QUAN ABANS MILLOR ___________com més aviat/com més prompte
millor__________ perquè, si no és així, no tindrem dret a presentar-nos a les places del
Departament d’Informàtica.

La meua amiga em va demanar uns imants per a la nevera, però
________no he pogut portar-li’n_________ cap.

NO LI HE POGUT PORTAR

L’arribada del ser humà a la Lluna va servir PER A QUE _______perquè__________ s’avançara
en la investigació sobre altres formes de vida.
*Substitució, en cinc frases diferents, de paraules o locucions incorrectes, tòpics i paraules o expressions arcaiques o
marcadament literàries per unes altres expressions adequades al registre dels mitjans de comunicació (1 error resta 2 punts.
Dos accents mal col·locats resten 1 punt).
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08. Subratlleu, quan calga, els errors de les frases següents i torneu-los a escriure esmenats en

les línies de davall.
*Detecció d'errors en cinc frases i escriure'n les esmenes (1 error resta dos punts).

El pilotari arribarà, a dures penes, a la final de Pelai, ja que no es veu massa bé per culpa
d’unes molèsties a l’ull.
amb prou faenes

s’hi veu

Els treballadors als que s’havia referit la presidenta de la companyia no van mostrar ninguna
prova del seu interés per l’empresa.
Als quals/a qui

cap

La policia local va despejar la plaça on es congregà un centenar de veïns i veïnes que exigien
solucions front a la crisi de l’energia.
feu desallotjar

Una exposició de vehicles antics va donar testimoni de l’evolució que ha experimentat
l’indústria automobilística en l’adaptació dels mateixos al canvi climàtic.
la indústria

d’aquests/d’estos

No hem pogut visitar l’església de Santa Isabel d’Hongria a Marburg (Hesse, Alemanya),
doncs està tancada desde que van començar les obres de restauració de l’absis.
perquè

des que
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ÀREA 4
Valor en percentatge de l'àrea: 30%.
Puntuació màxima de l'àrea: 30 punts percentuals.

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.

Els perills de les xarxes
Ens han canviat la vida les noves tecnologies? Esta pregunta la formula el filòsof nord-americà
Michael Patrick Lynch, autor de l’assaig Internet i nosaltres, un llibre que explica com la xarxa, a
més d’haver canviat radicalment l’existència de la gent, la manera de treballar i relacionar-se, està
intervenint en els processos mentals i canviant, no sempre per a bé, el comportament humà.
Lynch, escriptor i professor de la Universitat de Connecticut (EUA), ha llançat en el periòdic The
New York Times una advertència: «el creixement del coneixement sense un creixement assimilable
de la saviesa és perillós».
Al voltant del que s’anomena la «tercera onada» d’Internet, ha sorgit el concepte de les dades
massives (el big data). Tanmateix, Lynch assevera en un article publicat en la revista Discover
Magazine que «el coneixement receptiu no és intel·lectual ni ens fa pensar». Potser, indica l'autor,
«confiem massa en la informació rebuda via digital i amb això es construeixen diverses creences
sobre el món».
*Marcar en un text els signes de puntuació i les paraules o sintagmes que han d’anar en un tipus de lletra diferent (1 error
resta 2 punts). Puntuació màxima 10 punts.
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10. Llegiu el text següent.
La Universitat d’Alacant dissenya un habitatge adaptat al canvi climàtic

L’hotel cova La Herradura és un projecte dissenyat per personal investigador del grup de
recerca Aedificatio de la Universitat d'Alacant (UA) per a donar resposta al canvi
climàtic. Ara s’inicia la seua primera fase de rehabilitació de vora 60 habitatges per a ús
turístic i d'oci en l'Altiplà de Granada, en què participen setze professionals de les
universitats d'Alacant, Granada, Milà, Nova York, l'Havana i Bogotà. L'objecte d'esta
iniciativa és posar en valor el patrimoni històric i paisatgístic, i crear un referent connectat
amb la normativa vigent.
El feixuc treball realitzat per les persones expertes intenta erigir-se en un conjunt
habitable resilient i de baixes emissions, fonamentades en les característiques pròpies
d'eficiència energètica i

complementades amb noves tecnologies desenvolupades en

col·laboració amb centres especialitzats europeus i estrangers.
*Lectura en veu alta, d'un text, davant dels examinadors, com si es trobaren en directe en un plató de ràdio o de
televisió. Es valora l'adequació de la llengua als mitjans i el registre oral dins del llenguatge periodístic
(locució i fonogènia, entesa com la capacitat a través de la qual la font sonora humana (emissor) és captada
d'una manera harmònica per l'oïdor): timbre, impostació de la veu, cadències, segmentació fònica, ritme,
entonació, harmonia, etc.), així com la telegènia, entesa com la característica per la qual l'ull òptic (receptor)
capta amb suficient credibilitat l'emissor. Puntuació màxima 10 punts.

11. Traduïu oralment el text següent.
La policía francesa libera en Marsella a 12 mujeres explotadas
por una banda criminal
La Gendarmería de Marsella ha liberado a 12 mujeres que habían permanecido cautivas
durante cuatro meses en un almacén abandonado cerca del puerto de la capital de la Costa
Azul. El hallazgo pone fin a una operación abierta hace un año contra una banda que se
dedicaba a la trata de blancas. Casi todas las víctimas presentaban síntomas de haber sido
sometidas a un régimen vejatorio y forzadas al consumo de estupefacientes.
La intuición de un avispado oficial de la antigua Sureté ha llevado a la policía gala a
descubrir el escondrijo y a detener a los delincuentes. El jefe de la banda, un codicioso
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empresario de clubes de alterne, ha podido burlar el cerco policial, aunque una patrulla de
tráfico ha detectado su presencia en las afueras de la ciudad y la Fiscalía del Distrito se ha
apresurado a emitir una orden de búsqueda y captura.
La policia francesa allibera en Marsella 12 dones explotades per una banda criminal
La Gendarmeria de Marsella ha alliberat 12 dones que havien romàs captives durant quatre mesos en un magatzem
abandonat prop del port de la capital de la Costa Blava. La troballa posa fi a una operació oberta fa un any contra una
banda que es dedicava al tràfic de blanques. Quasi totes les víctimes presentaven símptomes d'haver sigut sotmeses a un
règim vexatori i forçades al consum d'estupefaents.
La intuïció d'un espavilat oficial de l'antiga Sureté ha portat a la policia francesa a descobrir l'amagatall i a detindre els
malfactors (delinqüents). El cap de la banda, un cobejós empresari de clubs de companyia (de cambreres / de diversió),
ha pogut burlar el cèrcol policial, encara que una patrulla de trànsit ha detectat la seua presència als afores de la ciutat i
la Fiscalia del Districte s’ha afanyat a emetre una ordre de cerca i captura.

*Traducció oral al valencià d'un text en castellà, en veu alta. Es valoren les capacitats lingüístiques (recursos
expressius, adaptació al codi lingüístic periodístic, espontaneïtat, fluïdesa, etc.). Puntuació màxima 10 punts.
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