
SOLUCIONES

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

JUNIO 2016
PARTE LINGÜÍSTICA: Apartado a) LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)

 (A elegir entre castellano ó valenciano, uno de los dos)
Duración: 1 hora

RESPUESTAS

1. Ámbito de uso: periodístico digital
Tipo de texto según su estructura interna: expositivo

2. a.  Emisor=  el  periódico  Levante  EMV  (  no  indica  el  autor);  Receptor=  el  lector  de  la
publicación,  un  público  general,  Canal=  escrito  e   Internet;  Código =  lengua  castellana;
Mensaje =  publicación  de un  libro  que recopila  investigaciones  que revelan  cómo pintaba
Sorolla ( ejemplo)
b.  Sinónimos:  obras=representaciones,  cuadros,  pinturas...;  indaga=  investiga,  analiza...,
facetas= caras, lados, vertientes..., esclareciendo= descubriendo, averiguando...

3. pocos=  determinante  (indefinido)/  adjetivo;  nunca =  adverbio  (de  negación  o  de  tiempo);
pictórica =  adjetivo,  durante =  preposición;   su= determinante  (posesivo);  o =  conjunción
(disyuntiva) tópicos= sustantivo; halló= verbo

4. a. Predominan las oraciones compuestas. 
b. La cursiva se utiliza para indicar el nombre del libro en cuestión.

5. Respuesta libre. (Valorar contenido y estructura)

Criterios de calificación en general:
Cada pregunta tiene un peso de 2 puntos. En las preguntas con apartado a y b, cada apartado
cuenta 1 punto.
Las faltas de acentuación o de ortografía se restan del total, hasta 1 punto menos: 0,1 por tilde,
0,2 por falta de ortografía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 25-05-2016).



RESPOSTES

PROVA D’ ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

JUNY 2016
PART LINGÜÍSTICA: Apartat a) LLENGUA I LITERATURA (VALENCIÀ)

 (Triar entre castellà ó valencià, un dels dos)
Duració: 1 hora

1. Àmbit d'ús: Digital (Blog)

    Gènere: d'opinió: article

    Intencionalitat comunicativa: Crear opinió, crear debat, convèncer.

2. Repercussió social: efecte i conseqüències en la societat.

 Visibilitat: qualitat de poder-se vore, d'estar manifest i de tindre popularitat.

 Marginació: discriminació o exclusió, en aquest cas de l'esport, el fet d'haver-lo deixat de banda.

Gent de mal viure: Persones considerades de baix nivell social, gentussa, gentalla.

3. a) Substantius

terres Comú, individual, comptable, concret, no humà, femení, plural

jugadors Comú, individual, comptable, concret, humà, masculí, plural

gent Comú, col·lectiu, no comptable, concret, humà, femení, singular.

resignació Comú, individual, no comptable, abstracte, no humà, femení, singular.

    b) Adjectius

Reaccions irades Adjectiu qualificatiu especificatiu

Nostres dies Adjectiu determinatiu possessiu

Pràctica esportiva Adjectiu qualificatiu especificatiu

Qualsevol intent Adjectiu determinatiu indefinit

4. a) Subjecte:  aquella esplendor 
        Predicat: va decaure, sobretot amb l’arribada dels cotxes
        Verb: va decaure
   b) Oració segons la naturalesa del predicat: predicativa
    Oració segons l'actitut del parlant: enunciativa 

5. Resposta lliure.

Cal avaluar la coherència i la cohesió del text així com la correcció ortogràfica: fins a 1 punt menys per faltes: 0,1 
per accentuació i 0,2 per falta ortogràfica (aquest criteri de correcció ortogràfica és general, és a dir, es tindrà en 
compte per a tot l'examen, no sols per al text de redacció)

CADA  PREGUNTA  S'AVALUARÀ  AMB  UN  MÀXIM  DE  DOS  PUNTS.  LES  FALTES
D'ACCENTUACIÓ I ORTOGRAFIA RESTEN FINS A UN PUNT MENYS DEL TOTAL. CADA FALTA
D'ACCENTUACIÓ DESCOMPTA 0,1 I CADA FALTA D'ORTOGRAFIA RESTA 0,2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 25-05-2016).



SOLUCIONES

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

JUNIO  2016
PARTE SOCIAL: Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

Duración: 1 hora

Pregunta 1. 

Piramide de 2011. Les generacions mes reduides de la guerra civil alcancen la vellea; les generacions
que patiren les perdües militars i civils casi s'han extinguit. Una forta immigracio en edats similars a les
cohorts del BABY-BOOM aumenta ostensiblement el tamany dels escalons entre 35 i 55 anys (6). Re-
punten els naiximents (7), esbos d'una tendencia que sembla detindre's o fins i tot retrocedix, possible-
ment degut a la crisis economica que s'inicia en 2008 i que continua mes alla de l'any censal represen-
tat. ). Esta estructura alberga a 46.815.916 habitants (23,1 millons de varons i 23,7 millons de dones),
dels que 8.116.350 tenen 65 o mes anys (17,3%). L'edat d'inici del deficit de varons respecte de dones
en cada cohort se localisa ara en torn als 50 anys, edat a partir de la que l'exces de dones ya es per-
manent fins la desaparicio de les cohorts (C).

Pregunta 2.
Completa les frases següents:

• La Constitució establix que el sistema polític espanyol és una ____monarquia parlamentaria___

• L'Estat exercix tres poders: legislatiu, _executiu_ i judicial per a garantir el funcionament
democràtic. Cada u és _independent_ dels altres i té funció pròpia.

• El____Rei__ és el cap de l'Estat. És un càrrec hereditari i _vitalici__, és a dir, el rei
no pot elaborar lleis ni prendre decisions polítiques.

• El poder _legislatiu_ s'encarrega d'elaborar les lleis. Este poder ho exercixen les
_Corts_, formades pel ___Congrès _de_Diputats_i el _Senat_.

• El poder _judicial_ garantix el compliment de les lleis.

• El poder _executiu_ s'encarrega d'aplicar les lleis i de governar. Ho exercix el _govern_

format pel president del govern i els _ministres_ triats per ell.

Pregunta 3.

Autoritarisme ( estat autoritari) Democràcia (estat democràtic)

    3     1

    4     2

    6     5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 25-05-2016).



Pregunta 4.

Astre que orbita al voltant d'un planeta SATÈL·LIT 

Moviment de la terra sobre el seu propi eix ROTACIÓ

Distància  entre  qualsevol  punt  i  el  paral·lel  0  o
Equador

LATITUD

Cercles  imaginaris  perpendiculars  a  l'eix  de  la
terra

MERIDIANS

Representació simbòlica de la superfície terrestre MAPA

Sector esfèric de 15º FUS HORARI

Pregunta 5.

A criteri del corrector.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 25-05-2016).


