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A2

de coneixements de valencià
Nom
1r cognom
2n cognom
NIF/NIE
Localitat de la prova
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Instruccions

El quadern d'examen, la plantilla de respostes amb les teues dades identificadores
i el DNI o un altre document d'identificació han d'estar visibles durant tota la prova.

TRASLLAT DE RESPOSTES A LA PLANTILLA
Recorda: totes les respostes s'han de traslladar a la plantilla.
En la plantilla de respostes, escriu amb bolígraf blau o negre, i no uses corrector
líquid o d'un altre tipus.
Assegura't que el número de pregunta correspon a la del quadern d'examen.
Indica la resposta correcta escrivint una X dins de la casella corresponent. El
sistema de correcció no reconeix com a vàlids altres signes (cercles, ratlles, etc.).

•

Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada.

•

Si hi ha més d'una opció marcada, la resposta es considerarà un error.

•

Si t'equivoques i vols canviar una resposta, ratlla completament la casella
equivocada i marca amb una X la nova resposta.

•

Si t'equivoques i vols recuperar una resposta que ja havies anul·lat, fes un
cercle al voltant de la casella.
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Àrea 1

COMPRENSIÓ ORAL
Escoltaràs cada text dues vegades i tindràs temps entre la primera i la
segona vegada per a respondre a les preguntes.

Exercici 1

Escolta aquest diàleg i digues si els enunciats són vertaders (V) o falsos (F).
V

F

1. En el programa La Cuina de Vinaròs parlen només de plats
típics de la ciutat.

2. Victòria Penya és la presentadora del programa.
3. L'arròs amb crosta és un plat típic d'Elx.
4. Els cigrons són un ingredient opcional de l'arròs amb
crosta.

5. La crosta es fa amb ous.

Exercici 2

Escolta la guia de l'excursió i tria l'opció correcta.
6. La ruta...
a) es pot fer en bicicleta.
b) es fa en autobús.
c) únicament es pot fer caminant.
7. El trajecte dura, aproximadament...
a) més de tres hores.
b) menys de dues hores.
c) menys de tres hores.
8. El número de telèfon de la guia és el...
a) 687 96 16 24.
b) 683 95 17 24.
c) 687 96 17 24.
9. Durant la ruta...
a) els menors d'edat no poden fumar.
b) es poden veure els efectes dels incendis.
c) no es pot fumar per perill d'incendi.
10. En l'àrea recreativa...
a) hi ha una font, però l'aigua no és potable.
b) es poden comprar botelles d'aigua.
c) es poden omplir les botelles en la font.
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Àrea 2
Exercici 3

COMPRENSIÓ ESCRITA

L li g a q u e st s te x to s d' u n fullet turísti c s o bre la lo c alitat d' Orihu el a.
R el a cion a c a d a te x t a m b u n d el s títols q u e et propo s e m m é s a v a ll.
Tin e n co m pte q u e hi h a do s te x to s q u e no e s corre s po n e n a m b c a p
títol.

a) Per a vindre per carretera des d'Alacant es pot triar entre autovia, carretera
nacional o autopista de peatge. L'estació intermodal combina el tren d'alta velocitat,
els trens de mitjana i llarga distància, l'estació d'autobusos i la parada de taxis. A
més, estem només a mitja hora de l'aeroport de l'Altet i del port d'Alacant.
b) Orihuela disposa d'una variada oferta cultural: un total de huit museus de
temàtica diversa —des de la divulgació científica fins a l'arqueologia i les belles arts
— que se sumen a set monuments declarats béns d'interés cultural.
c) Al llarg de l'any, quatre esdeveniments marquen el calendari festiu d'Orihuela:
les festes de Sant Antoni al gener, les festes de Moros i Cristians pel juliol
(d'interés turístic autonòmic), les festes de la Mare de Déu de Montserrat el 8 de
setembre i, sobretot, la Setmana Santa, declarada d'interés turístic internacional.
d) La Ruta Miguel Hernández és un itinerari pel centre històric de la ciutat que
recorre els llocs més rellevants en la vida i la trajectòria del poeta, els quals estan
assenyalats amb una placa. A més, es pot visitar la casa on va viure el poeta,
reconvertida en museu d'entrada gratuïta.
e) La cuina d'Orihuela incorpora plats amb productes de la nostra horta: putxero
amb pilotes, arròs amb crosta, paella, guisat de titot... No oblidem tampoc el peix
de la nostra costa i els embotits. A més, com a poble de passat àrab, Orihuela
ofereix una gran varietat de dolços.
f) Orihuela és coneguda també per la seua ubicació costanera: setze quilòmetres
de cales i platges d'arena fina i un clima benigne durant tot l'any atrauen
esportistes i turistes de tot arreu.
g) El transport públic proporciona un espai urbà més sa i de major qualitat. Per
això, Orihuela disposa d'una xarxa d'autobusos urbans que connecten els punts
principals de la ciutat i, a més, uneixen el nucli urbà amb la platja.

5 | JQCV Nivell A2

LLETRA

11. Menjar a la nostra ciutat.
12. Moure's per Orihuela.
13. La ciutat del poeta.
14. La cultura a Orihuela.
15. Com puc arribar a Orihuela?

Exercici 4

Llig el text i digues si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions de la
graella.
Les dones valencianes treballen gratis des del 29 d'agost
Les dones valencianes han de treballar 124 dies més a l'any per a aconseguir els
mateixos diners que els seus companys, la qual cosa equival a dir que des del 29
d'agost fins al final d'any les dones treballen sense cobrar un jornal, segons l'informe
d'un sindicat.
El sindicat considera que la crisi ha tingut una forta incidència en la diferència salarial
entre homes i dones, perquè des de 2008 ha augmentat en un 4 %. Aquesta
tendència es pot explicar, en gran part, “pel major volum de treball a temps parcial de
les treballadores”, segons el sindicat, que afegeix que en moltes ocasions aquesta
modalitat de jornada “no és una opció personal, sinó que té caràcter involuntari”:
moltes dones han de triar jornada parcial per a poder fer-se càrrec d'infants o de
persones dependents, i de les tasques domèstiques.
La dada més impactant es registra en el sector industrial, on s'observa la disparitat
salarial més gran. Les treballadores d'aquest sector haurien d'incrementar el seu
salari un 39 % (uns 7.133,52 euros anuals) per a percebre el mateix que els seus
companys.
La diferència en els sous es produeix en tots els intervals d'edat i augmenta
progressivament. La desigualtat més escandalosa es troba en el tram entre 45 i 54
anys, en què arriba a una bretxa del 41,5 %, la qual cosa representa que les dones
cobren 7.659,65 euros anuals menys que els seus companys.
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V

F

16. Les dones valencianes cobren al mes 124 euros
menys que els homes.
17. Les dones treballen a temps parcial més sovint que
els homes.
18. El sector de la restauració és on la diferència salarial
és més gran.
19. En el sector industrial, el 39 % de les dones cobren
7.000 euros a l'any.
20. La diferència salarial afecta dones de totes les edats.

Exercici 5

Llig aquest text i completa les afirmacions del final de l'exercici. Només hi ha
una opció correcta.
De: manel_alz@correu.com
Per a: carla_25@correu.com
Data: diumenge, 29 de setembre
Assumpte: concert de dissabte
Hola, Carla!
Com va tot? T'escric perquè m'han dit que hi ha un concert d'aquell grup de
Beneixida que t'agrada tant, L'Home Brut, la setmana que ve a la Sala Espill.
He pensat que potser vols que anem a veure'l, no?
El concert és a les onze de la nit, així que podríem quedar abans per a sopar.
Prop de la Sala Espill hi ha un restaurant xinés que m'encanta. Com que em
vas dir que no coneixies el menjar xinés, em sembla que aquesta és
l'oportunitat perfecta!
Les entrades es poden comprar per internet, però costen 12 euros. En canvi, si
les comprem en la taquilla de la sala, només costen 8 euros. Per això, he
pensat que divendres a la vesprada, després d'eixir de l'escola d'idiomes,
podríem passar per la sala i comprar les entrades.
Ja em dius què et sembla el meu pla.
Una abraçada,
Manel

7 | JQCV Nivell A2

-------De: carla_25@correu.com
Per a: manel_alz@correu.com
Data: dilluns, 30 de setembre
Assumpte: RE: concert de dissabte
Manel,
Ara mateix tinc molta faena, però supose que podré trobar una estona lliure
per a anar al concert. No puc deixar passar l'oportunitat d'escoltar L'Home Brut
en directe!
Em sembla bé que comprem les entrades en la taquilla, però podries fer-ho tu
sol? Divendres és l'aniversari de la meua mare, així que hauré d'eixir volant de
l'escola d'idiomes. Pel que fa al sopar, no em fa gens de gràcia això del menjar
xinés. Per què no anem al bar del meu cosí?
Un beset,
Carla
21. Manel proposa a Carla anar a veure...
a) un espectacle teatral.
b) un monòleg de L'Home Brut.
c) una actuació musical.
22. El concert...
a) és a la vesprada.
b) és a prop d'un restaurant xinés.
c) és a l'aire lliure.
23. Les entrades...
a) són més cares per internet.
b) només es poden comprar en la taquilla.
c) les comprarà Carla sola.
24. Carla ...
a) vol anar al concert perquè no té res més a fer.
b) està molt ocupada.
c) no vol escoltar L'Home Brut en directe.
25. A Carla no li agrada la idea...
a) de comprar les entrades per internet.
b) d'anar a l'aniversari de la seua mare.
c) de menjar en un restaurant xinés.
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Àrea 3

Exercici 6

EXPRESSIÓ ESCRITA

Has decidit comprar una peça de roba de segona mà. Escriu un anunci de 60
a 100 paraules per a una pàgina web de compra i venda d'objectes amb tots
els detalls necessaris.
Nota: l’excés o el defecte en el nombre de paraules es podrà penalitzar.

Títol de l'anunci:
Descripció de la peça de roba que vols comprar
(material, mida, color, talla, preu que estàs disposat a pagar...)

Altres detalls
(Exemples: Pots anar a recollir la peça de roba? On?
Si te l'han d'enviar, a quina adreça?)
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Àrea 4

EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS
L’avaluació de l’àrea d’expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb la
presentació dels aspirants, amb la intenció d’introduir-los en la situació
comunicativa que tot seguit s’avaluarà.
Per tant, en aquesta primera presa de contacte es pretén aconseguir un
ambient de tranquil·litat que atorgue seguretat a la persona que
s’examinarà.
Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials
quotidianes, el temps lliure..., sense entrar en aspectes privats, seran els
temes sobre els quals tractarà la conversa.

Exercici 7

Prepara les respostes sobre el tema que et marque la persona responsable de
l'aula. Recorda que és una conversa.

A. El temps lliure
•

Quines són les activitats d'oci que més t'agraden?

•

Acostumes a fer-les a soles o en companyia? Amb qui?

•

Tens alguna afició que practiques regularment (esport, música, etc.)?

•

En general, prefereixes les aficions a l'aire lliure o a cobert?

•

Quant de temps al dia dediques a les aficions? I a la setmana?

B. La faena
•

Quina és la teua ocupació actual? Quines has tingut anteriorment?

•

Per què has triat aquesta ocupació o aquesta línia d'estudis?

•

En la infància, quina professió pensaves que tindries?

•

T'agradaria canviar de faena? Per què?

•

On penses que treballaràs d'ací a deu anys?
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Exercici 8

E n a q u e st e x er ci ci m a ntin drà s u n a co n v e r s a a m b u n altre a s pir a nt.
El re s po n s a bl e d e l' aul a t'indi c ar à q uin p a p er h a s d'inter pret ar e n el
di àl e g.

PERSONA A
Vius en una casa de camp enmig de la muntanya i has decidit participar en un
intercanvi de cases per a les vacances. Hui tens una reunió amb la persona B, que
està interessada a intercanviar la casa amb tu. Descriu la teua casa i fes preguntes
sobre la casa de la persona B.

PERSONA B
Vius en un àtic al centre de la ciutat i has decidit participar en un intercanvi de
cases per a les vacances. Hui tens una reunió amb la persona A, que està
interessada a intercanviar la casa amb tu. Descriu la teua casa i fes preguntes
sobre la casa de la persona B.
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Prova del certificat del nivell A2
Convocatòria 2017 / maig / 9.00 h

Estructura de la prova

Valor %

ÀREA DE COMPRENSIÓ ORAL

25 %

ÀREA DE COMPRENSIÓ ESCRITA

25 %

ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

20 %

ÀREA D’EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

30 %

Mínim per a aprovar: 60 %

Consulta sobre els resultats
<www.ceice.gva.es/jqcv>
012 / 963 866 000

