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PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU  MITJÀ 
MAIG 2022

PART COMUNA: VALENCIÀ
Duració: 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 28 de gener de 2022, 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, 9271, 04.02.2022).
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Xàbia prohibirà fumar a les seues platges, 
cales i miradors litorals

El ple demana al Congrés que vete la venda de les tovalloletes 
humides que tapen els embornals i contaminen la mar

Guerra a les puntes de cigarret, al fum i al "monstre dels embornals" (les  maleïdes tovalloletes 

humides). Xàbia declararà tot el seu litoral com a "platja sense fum". La costa de Xàbia és un 

món: hi ha una platja d'arena (l'Arenal) i una altra de grava (la Grava) i cales i zones de bany de 

pedra tosca pura i dura. I també hi ha miradors costaners. L'ajuntament no vol que el litoral es 

convertisca en un enorme cendrer. Prohibirà fumar. El ple va aprovar ahir adherir-se a la xarxa 

de platges sense fum de la Comunitat Valenciana. I no tria una sola platja per a alliberar-la de 

fum i de  puntes de cigarret, sinó que vol que el tabac desaparega de tot el seu litoral. La moció 

la va presentar el PSPV, el partit que governa en el municipi. Es va aprovar per unanimitat.

A les platges i cales es col·locarà la cartelleria d'aquesta campanya. Les regidories de Turisme, 

Medi Ambient i Platges coordinaran les accions per a alliberar de fum el litoral xabienc.

I després estan les  maleïdes tovalloletes. A Xàbia, de tant en tant, els temporals escupen a la 

costa del Primer Muntanyar i de la cala del Ministre centenars d'aquests residus fibrosos i 

indestructibles. El PSPV va presentar una moció per a instar  el Congrés que obligue les 

empreses de tovalloletes a deixar de fer publicitat enganyosa i retolen clarament que les 

tovalloletes contaminen i no són biodegradables. El portaveu de Compromís, Juan Cardona, va 

demanar anar un pas més enllà i demanar  el Congrés que  vete la seua venda. L'alcalde, el 

socialista José Chulvi, va acceptar l'esmena i va incorporar una altra proposta de Cardona, que 

l'ajuntament i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer revisen i vigilen el clavegueram que va 

pel riu Gorgos i eviten que es produïsquen abocaments d'aigües residuals i de tovalloletes.

https://www.levante-emv.com/marina/2022/04/29/xabia-prohibira-fumar-playas-calas-65522041.html

SOLUCIONARI
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A . GRAMÀTICA TEXTUAL

1. Assenyale l'àmbit d'ús i el gènere al qual pertany el text. Justifique la
seua resposta. (2 punts: 1 punt cadascun dels apartats)

 Àmbit d'ús: Periodístic digital, ja que exposa una informació d'interés extreta del
periòdic LEVANTE-EMV a través de la seua pàgina web

Gènere: Notícia,  ja que explica uns fets responent a les 6w (què,  qui,  com,
quan, on, per què) i no va signat.

2.  Indique  les  parts  en les  quals  es divideix  el  text.  Justifique  la  seua
resposta (1 punt)

El  text  consta  d'un  títol  en  negreta,  una  entradeta,  en  lletra  una  mica  més

xicoteta, on es resumeix el contingut i el cos de la notícia, en lletra més xicoteta

que les anteriors, on es desenvolupa la notícia.

B. ESTRUCTURA INTERNA DE LA LLENGUA

a. Elements   lexicosemàntics.

3.  Per què va entre cometes l'expressió “monstre dels embornals” en el
text? (0,5 punts)

Perquè és una metàfora per a designar (eliminar) les tovalloletes, que són les
que obstrueixen i tapen els embornals.

4. Indique la funció del parèntesi en les tres primeres línies del text (0,5
punts) 

El parèntesi serveix per a explicar o aclarir la informació prèvia. En el primer cas
les tovalloletes i en els altres dos el nom concret de les platges.

b. Elements morfològics

5. Quin tipus de paraula és PSPV? (0,5 punts)

Una sigla (Partit Socialista del País Valencià)
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6. A partir del sintagma “publicitat enganyosa” explique la diferència entre
adjectius explicatius i especificatius (0,5 punts)

En  aquest  cas  és  un  adjectiu  especificatiu  perquè  no  tota  la  publicitat  és
enganyosa. És un tipus concret. Els adjectius explicatius expressen una qualitat
inherent al substantiu mentre que en aquest cas es restringeix o delimita el seu
significat.

c. Elements sintàctics

7. Subratlle el subjecte de la següent oració del text i indique si és una
oració simple o composta. (0,5 punts)

A Xàbia, de tant en tant, els temporals escupen a la costa del Primer Muntanyar

i de la cala del Ministre centenars d'aquests residus fibrosos i indestructibles.

Oració simple

8. indique el tipus d'oració composta que és la següent. (0,5 punts)

L'ajuntament no vol que el litoral es convertisca en un enorme cendrer.

Oració composta subordinada.

C. EXPRESSIÓ ESCRITA

9. 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. La prohibició de fumar a les platges.

b. La publicitat enganyosa.

Resposta lliure
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