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COMENTARIS

CRITERIS GENERALS DE QUALIFICACIÓ
La puntuació a atorgar a cada pregunta apareix indicada entre
parèntesis 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

Cada vegada hi ha més informació, o potser desinformació, al voltat de la salut. Hi ha molts blogs

on la gent escriu sobre experiències personals, dona consells o recomana dietes, sense cap filtre,

i  contínuament  moltes  persones  es  llancen  a  parlar  o  escriure  de  la  salut  als  mitjans  de

comunicació.

Simplement per contrast amb aquests tipus de «consells», val la pena llegir « Què és la vida

saludable?», el nou llibre que publica José Miguel Mulet, químic i professor de Biotecnologia a la

Universitat Politècnica de València.

Molts dels mites relacionats amb la vida saludable que apareixen al llibre estan vinculats amb les

pseudociències i teràpies alternatives, que estan molt de moda però que no tenen cap evidència

científica.  Mulet en fa un repàs i els hi dona resposta científica, amb un llenguatge molt  fàcil

d’entendre, sense explicacions tècniques i sense utilitzar termes complicats. A més a més, aclareix

al lector termes que apareixen contínuament en els reclams publicitaris o en premsa, com, per

exemple, el significat de placebo o què són els parabens.

Al  llibre es tracten,  entre d’altres,  mites estesos referents al  part  (a casa o a l’hospital?),  als

nadons (pit  o  biberó?),  infeccions  (vacunar  o  no?),  cosmètics (botox  o cremes amb caviar?),

problemes de salut  sovint  associats amb l’edat  (homeopatia o una hidroteràpia de colon amb

café?). 

Com l’autor declara en la introducció, aquest és un llibre per a deixar clar què pot passar-te quan

tries  consells  o pràctiques sense cap base científica  i  que,  en contra  del  que suposadament

pretenen, poden allunyar-te d’aconseguir una vida saludable. Si preguntem a l’autor la definició de

vida saludable, ens respondria «tenir una bona dieta, evitar el sedentarisme i llegir el meu llibre,

que dona consells molt genèrics».

Adaptat de «Què és la vida saludable? de J. M. Mulet», article de C. López Valiente en la Revista «Mètode».
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1. Responeu les preguntes següents sobre el text 1 sense fer-ne una reproducció literal.

(1,25 punts)

a) Quin és el tema del text?

b) Per què escriu J. M. Mulet el llibre Què és la vida saludable?

c) Quina és la clau perquè el públic en general entenga els conceptes científics que s’expliquen en

el llibre de J.M. Mulet?

d) Què pot ocórrer si ens refiem de les teràpies alternatives?

e) Per què, segons Mulet, no hem de donar credibilitat a les pseudociències?
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2. Busqueu al text 1 la paraula que es correspon a cada definició. Escriviu-la en la zona

ombrejada. (0,75 punts)

Conjunt de menjars i begudes que una persona pren normalment

Tendència a quedar-se en un lloc, sector o territori determinat

Tractament d'una malaltia o d'una altra disfunció

3. Resumiu el text 1. Cal tindre en compte que no podeu copiar-ne literalment fragments.

(1 punt)
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4. Encercleu la resposta correcta. (2 punts)

a) «València» és una paraula... trisíl·laba tetrasíl·laba pentasíl·laba

b) «Deixar» és un... verb substantiu adjectiu

c) En el sintagma «el nou llibre», el núcli és... el nou llibre

d) Quina de les següents paraules és un pronom? què potser amb

e) «Estan» és una paraula aguda plana esdrúixola

f) En la paraula «introducció» hi ha un... diftong hiat dígraf

g) En la paraula «consells» hi ha un... diftong hiat dígraf

h) En el fragment «pit o biberó», «o» és una... preposició conjunció interjecció

i) «Aconseguir» és un gerundi participi infinitiu

j) «Hidroteràpia» és una paraula... primitiva derivada composta

5. Llegiu el següent fragment i responeu.  (1 punt)

Molts dels mites relacionats amb la vida saludable que apareixen al llibre estan vinculats amb

les pseudociències i teràpies alternatives, que estan molt de moda però que no tenen cap

evidència científica. Mulet en fa un repàs i els hi dona resposta científica.

a) A quina categoria gramatical pertany la paraula subratllada «els»? 

______________________________________________________________________________

b) Quin element anterior està substituint?

______________________________________________________________________________

c) Busqueu al fragment una preposició i escriviu-la tot seguit:

______________________________________________________________________________

d) Extraieu del fragment un adjectiu i escriviu-lo tot seguit:

______________________________________________________________________________
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6. Trieu una de les opcions següents i escriviu un breu article d’opinió per a publicar en un

diari local que continga un mínim de 70 paraules. (2 punts)

A. La vida saludable. Necessitat o moda?

B. Vacunar o no vacunar. Pot ser una opció individual?
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7.  Feu una lectura atenta del text 2 i contesteu després les qüestions plantejades. 

TEXT 2

Revetlla

Lluna, barraca barroca;

palp policíac del vent;

grills, musiqueta que toca;

taxi, pujol de forment.

Passa, nocturna boirina,

àvola fembra del xal,

xal de penombra que fina,

ombra de nit i de mal.

Obre del taxi la porta.

Fica't a dintre llisquent.

Deixa-t'hi caure somorta.

Para el motor del torrent.

Guerau de Liost 

(Jaume Bofill Mates)

La ciutat d'ivori, 1918

7.1. A quin gènere literari pertany el fragment? Raoneu-ne la resposta. (1 punt)

7.2. Analitzeu la mètrica i la rima del text 2.(1 punt)

PUNTUACIÓ DE VALENCIÀ / PUNTUACIÓN DE VALENCIANO

7



8


