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1r cognom
1r apellido
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2º apellido

Nom
Nombre

Edat
Edad

Data de naixement
Fecha de nacimiento

Localitat
Localidad

Província
Provincia

Lloc on es realitza la prova
Lugar donde se realiza la prueba

Data
Fecha

24 de gener de 2020
24 de enero de 2020

TERCERA PART

Mòduls de l'àmbit de Comunicació
Módulos del ámbito de Comunicación

Versió única / Versión única

PUNTUACIÓ

• Valencià / Valenciano

COMENTARIS

CRITERIS GENERALS DE QUALIFICACIÓ
La puntuació a atorgar a cada pregunta apareix indicada entre
parèntesi al final de cada ítem. A més, el professorat corrector ha
d’aplicar un descompte, fins a 2 punts menys, sobre la nota final
resultant,  tenint  en  compte  l’ús  de  la  llengua  en  qüestions
relacionades  amb  l’adequació,  la  coherència  i  la  correcció
ortogràfica.

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
La puntuación otorgada a cada pregunta aparece indicada entre
paréntesis  al  final  de  cada  ítem.  Además,  el  profesorado
corrector aplicará un descuento, hasta 2 puntos menos, sobre la
nota final resultante, teniendo en cuenta el uso de la lengua en
cuestiones relacionadas con la adecuación, la coherencia y la
corrección ortográfica.
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VALENCIÀ

Llegiu  atentament  el  text  1  que  hi  ha  a  continuació.  Després  haureu  de  resoldre  algunes
qüestions relacionades amb el contingut:

TEXT 1

Tenen més de 60 anys i són el nou grup de delinqüents que està omplint les presons del Japó.
Són arrestats, principalment, per robar en botigues i per reincidir fins a sis vegades en el mateix
delicte.  El  seu objectiu  és,  precisament,  aquest:  acabar  a la  presó.  Estar  en un lloc  que els
proporcione sostre, menjar, llum i aigua... A canvi de la seua llibertat.

Aquest és el camí pel qual han optat molts ancians al país nipó, amb la condició de no passar els
seus últims anys de vida sols i sense recursos econòmics. Cosa que ha ocasionat una ona de
delictes sense precedents, perquè quasi un 40% dels furts són comesos per persones de més de
60 anys. Quasi el doble que fa una dècada.

Una de les causes d'açò és que la pensió bàsica de vellesa que reben els nipons majors de 65
anys resulta insuficient i, si es tenen en compte totes les despeses que un ancià pot tindre a l'any,
aquest ingrés no arriba.

Davant  d’aquesta  tessitura  molts  ancians  volen  continuar  treballant  més  enllà  de  l'edat  de
jubilació. Encara que un 81% de les empreses al Japó continuen establint el retir obligatori als 60
anys.  Així  que  al  final,  moltes  persones  majors  acaben  veient-se  sense  treball  i  amb  més
despeses que ingressos.

A més, parlem d'un país amb una de les poblacions més envellides del planeta, el cens del qual
mostra un augment de les persones majors, moltes de les quals estan soles. 

Al Japó, furtar un sandvitx de 200 iens (1,4€), pot generar una sentència de presó de fins a dos
anys. D'aquesta forma, els ancians han trobat en aquests delictes una via per la qual tindre una
llar i assistència social gratis. Les presons ja no són només presons: són geriàtrics.

Text adaptat de magnet.xataka.com

1. Responeu les preguntes següents sobre el text 1 sense fer-ne una reproducció literal:
(1,5 punts)

a) Quin és el tema del text?

b) Per quin motiu delinqueixen els ancians?
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c) Quina relació hi ha entre els ingressos i les despeses dels jubilats al Japó?

d) Quin és el delicte triat per la majoria d’ancians?

e) Al Japó, quina pena comporta furtar en una botiga? Què en penses?

2. Busqueu al text 1 un sinònim de cadascuna de les paraules que es proposen. (0,75 punts)

japonés

situació

debades

3.  Indiqueu si  són veritables (V)  o  falses  (F)  les  afirmacions següents  sobre  el  text  1,
assenyalant amb una X la resposta correcta. (0,75 punts)

V F

a) Al Japó, els geriàtrics són presons on els ancians passen els últims anys de
vida.

b) El nombre de delictes comesos per ancians s’ha duplicat en els darrers deu
anys, al Japó.

c) Al Japó, una persona està obligada a jubilar-se als 60 anys.
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4. Encercleu la resposta correcta (2 punts)

a) En la paraula «delinqüent», hi ha un... hiat dígraf diftong

b) «Omplint» és un... gerundi infinitiu participi

c) «Establint» és un verb de la ____ conjugació. primera segona tercera

d) La paraula «aigua» té ____ síl·labes. dos tres quatre

e) «País» és una paraula... esdrúixola aguda plana

f) Al sintagma «sense recursos econòmics», «sense»
és ....

conjunció preposició verb

g) La paraula «anys» conté un... diftong hiat dígraf

h) El plural de «nipó» és... nipóns nipons nipós

i) El femení d’«obligatori» és... obligatòria obligatori obligatoria

j) El plural de «l’edat de jubilació» és... les edats de
jubilacións 

les edats de
jubiliació

l’edats de
jubilació

5. Contesteu aquestes qüestions: (1 punt)

a) Passeu a veu activa l’oració següent extreta del text 1:

«Quasi un 40% dels furts són comesos per persones de més de 60 anys».

______________________________________________________________________________

b) Identifiqueu al text 1 una conjunció copulativa i reescriviu la frase on es troba encerclant-hi la
conjunció:

______________________________________________________________________________

c) Busqueu al text 1 una preposició i reescriviu la frase on es troba encerclant-hi la preposició:

______________________________________________________________________________

d) Extraieu del text 1 una paraula amb accent diacrític i escriviu-la tot seguit:

______________________________________________________________________________

6. Trieu un dels titulars següents i escriviu una notícia breu per a publicar en un diari local
que continga un mínim de 70 paraules. (2 punts)

A. El fracàs escolar augmenta a la Comunitat Valenciana un 5%.
B. Turisme d’interior: una alternativa ecològica.
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7.  Feu una lectura atenta del text 2 i contesteu després les qüestions plantejades. (2 punts)

TEXT 2
— Conta’m un conte, iaio — diu la nena.
— Un conte bonic?
— Sí.
— Que hi isca una princesa?
— Sí.
— I un drac?
— Sí.
— I tres joves valents?
— Sí.
— I que hagen de matar el drac?
— Sí.
— I que no el mate més que un dels tres?
— Sí, iaio, vinga.
— I que de la sang del drac isca un camp de cirerers amb la fruita ja madura?
— Sí.
— Amb unes cireres dolces i sucoses com mai s’havien menjat en tot el país?
— Sí.
— I que després el jove demane la mà de la princesa?
— Sí.
— Llàstima. No en sé cap així. En l’únic conte semblant que conec el jove començava a menjar
cireres, que tu no saps quina gana fa venir matar dracs, i en menjava i en menjava tantes que li va
entrar mal de panxa i no va gosar demanar la mà de la princesa. Així que no te’l puc contar.
Sortosament la nena ja dorm.

Josep Vicent Marqués, «Un conte bonic», dins El retorn del nàufrag professional. València: Tres i
Quatre, 1998.
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7.1. A quin gènere literari pertany el fragment? Raoneu-ne la resposta tot prenent com a
referència exemples extrets del text. 

7.2. Resumiu el text 2 en un màxim de deu línies. Teniu en compte que no s’han de copiar
literalment fragments del text original.

PUNTUACIÓ DE VALENCIÀ
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