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PART COMUNA: Llengua i literatura valenciana

Durada: 1 hora 

OBSERVACIONS: les faltes d’ortografia descomptaran màxim 1 punt

Instruccions generals:

− Mantinga el seu NIF/NIE en lloc visible durant la realització de la prova.
− Llija detingudament el text, qüestions o enunciats.
− Tinga cura de la presentació i l’ortografia.
− Revise la prova abans de lliurar-la.
− Els criteris de qualificació es troben escrits en cada pregunta.

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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Els boscos salven vides!

Voro Torrijos
El 21 de març és el Dia Internacional dels Boscos, impulsat per l’ONU, després
de constatar, en tots els  informes realitzats des de la segona guerra mundial,
que la pèrdua de massa vegetal  al  món començava a ser alarmant.  Només
entre  2014  i  2020,  la  desforestació  ha  augmentat  el  40%.  Una  xifra  molt
neguitosa  si  tenim  en  compte  la  importància  que  els  boscos tenen  com  a
reserva  de  biodiversitat.  Si  bé  ocupen  el  30%  de  la  superfície  terrestre,
alberguen el 80% de les espècies. Són capaços d’absorbir CO2 i de convertir-lo
en oxigen, però la sequera, l’escalfament i els incendis estan reduint, en alguns
casos,  i  anul·lant  en  altres,  el  balanç  positiu  d’aquest  procés  i  provocant
l’augment de gasos contaminants.

Un  futur  més  que  inquietant.  La  recent  avaluació  dels  recursos  forestals
mundials  feta  per  la  FAO  indica  que,  malgrat  els  esforços  per  frenar  la
desforestació, la pèrdua de valuosos hàbitats terrestres és molt perillosa. Els
boscos són necessaris per a la vida de més de 2.400 milions de persones (prop
del  40% de  la  població  mundial),  que  en  depenen  del  subministrament  de
combustible, abric, aliments i medecines, i els ingressos per poder sobreviure.

Però més enllà de l’equilibri  climàtic i  econòmic que representen els boscos,
s’està  començant  a  constatar  la  seua  importància  en  relació  a  la  salut
planetària. La seua pèrdua està incrementant el risc de transmissió de malalties.
Segons Greenpeace, la desforestació de la selva amazònica i congolesa està
permetent que l’ésser humà entre en contacte amb patògens desconeguts fins
ara  i  que  augmenten  els  brots  de  malalties  zoonòtiques,  transmeses  per
animals.

María Neira, directora de Salut Pública i Medi Ambient de l’OMS, afirma que la
pandèmia del coronavirus és una prova més de la temerària relació entre els
virus i les pressions humanes sobre el medi ambient. I per tant, el canvi climàtic
no és només un problema mediambiental sinó també de salut pública. [...] 

I  no  hi  ha  millor  política  mediambiental  que  pensar  globalment  i  actuar
localment. I a casa nostra, la cosa no acaba de pintar bé. Ecologistes en Acció
ha  denunciat  recentment  la  insostenibilitat  de  la  gestió  forestal  valenciana:
s’estan produint  tales brutals  d’arbratge.  […]  Estem parlant  de centenars de
milers  d’arbres  en uns hàbitats  protegits  per  la  legislació  comunitària.  Unes
pràctiques  que  podrien  amagar  un  interès  d’extracció  fustanera.  Unes
actuacions  que  van  contra  allò  que  el  govern  valencià  propugna,  i  que  no
serveixen per a frenar el canvi climàtic. Cal una política forestal que siga part de
la solució i no del problema, perquè si es tracta de salvar vides, tant els boscos
autòctons com els tropicals són essencials.

Text adaptat. El Levante, 21 de març de 2021
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A. GRAMÀTICA DEL TEXT

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

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

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

B. ESTRUCTURA INTERNA DE LA LLENGUA

a. Elements lèxic-semàntics.

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

5. Extraga una sigla del text i explique què és una sigla. (0.5 punts)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
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b. Elements morfològics.

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

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

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%.

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.
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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.
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