
PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ
MAIG 2021

PART COMUNA: Llengua i literatura valenciana
Durada: 1 hora 

OBSERVACIONS: les faltes d’ortografia descomptaran màxim 1 punt

CLAUS DE CORRECCIÓ: Els boscos salven vides!

A. GRAMÀTICA DEL TEXT

1. Classifique el text segons el seu àmbit d’ús. Justifique la seua resposta.
(1 punt)

L’àmbit  d’ús  és  periodístic.  Apareix  publicat  en  un  mitjà  de  comunicació,  el
periòdic El Levante.

2. A quin gènere pertany el text? Justifique la seua resposta. (1 punt)

El gènere és d’opinió. Es tracta d’un article d’opinió. Hi ha valoracions personals
i l’autor defensa la seua tesi sobre el tema.

3. Quina és la tesi que defensa l’autor? (1 punt)

Per a frenar la desforestació i salvar vides cal una forta política forestal i els
boscos autòctons són tan essencials com els tropicals.

B. ESTRUCTURA INTERNA DE LA LLENGUA

a. Elements lèxic-semàntics.

4. Indique un camp semàntic significatiu del text. (0.5 punts)

Camp  semàntic  relacionat  amb  la  desforestació:  sequera,  escalfament,
incendis, tales.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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5. Extraga una sigla del text i explique què és una sigla. (0.5 punts)

Exemple de sigla: ONU, OMS.

Abreviatura formada per  les lletres  inicials  d’un  sintagma,  normalment  noms
d’institucions, empreses, etc.

b. Elements morfològics.

6.  A  partir  del  sintagma  «canvi  climàtic»  explique  la  diferència  entre
adjectius explicatius i especificatius. (0.5 punts)

Pel seu significat distingim els següents adjectius:
• especificatius:  l’adjectiu  expressa  una  qualitat  d’un  substantiu  per  a

diferenciar-lo d’un grup:  «canvi climàtic». No es pot prescindir d’aquest
adjectiu perquè l’oració perdria sentit gramatical. No tots els canvis són
climàtics.

• explicatius: quan l’adjectiu expressa una qualitat que el substantiu ja té,
aquesta qualitat és inherent a ell: blanca neu.

7. Classifique morfològicament els següents substantius subratllats en el
primer paràgraf del text: informes, boscos. (0.5 punts)

informes: comú, concret, individual, comptable, masculí, plural.

boscos: comú, concret, col·lectiu, comptable, masculí, plural.

c. Elements sintàctics.

8. Indique el subjecte i el predicat de la següent oració. Subratlle els seus
nuclis. (0.5 punts)

Només entre 2014 i 2020, la desforestació ha augmentat el 40%.

Subjecte: La desforestació.

Predicat: Només entre 2014 i 2020 ha augmentat el 40%.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
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9. Indique si la següent oració és coordinada o subordinada. Indique el
seu nexe. (0.5 punts)

La sequera, l’escalfament i els incendis estan reduint, en alguns casos, i estan
anul·lant en altres, el balanç positiu d’aquest procés.

Es  tracta  d’una  oració  coordinada  copulativa  i  el  seu  nexe  és  la  conjunció
copulativa «i».

C. EXPRESSIÓ ESCRITA

10. Escriga un text d’opinió d’una extensió mínima de 20 línies (entre 200 i
250 paraules) sobre un d’aquests dos temes: (4 punts)

a. El canvi climàtic.

b. Actuacions per a preservar els nostres boscos.

Aspectes a avaluar:

1. Correcta estructura de l’argumentació: tesi, arguments, conclusió.
2. Errades de normativa: ortografia, concordances, puntuació...
3. Cal·ligrafia i distribució formal del text.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
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