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Instruccions 
 
 

El quadern d’examen i la plantilla de respostes, amb les seues dades identificadores, així com el 
DNI o un altre document d’identificació, han d’estar visibles durant tota la prova. 
 

En este quadern d’examen es presenten: 

• Els enunciats de totes les qüestions relatives a les àrees de comprensió i d’estructures 
lingüístiques. 

• Els textos corresponents a l’àrea de comprensió lectora. 

• L’espai per a esborrany de l’àrea d’expressió escrita. L’escrit definitiu serà el de la plantilla 
de correcció. 

 
 

TRASLLAT DE RESPOSTES A LA PLANTILLA 
 
RECORDE: totes les respostes s’han de traslladar a la plantilla. 

 
En la plantilla de respostes escriga amb bolígraf blau o negre, i no use corrector líquid o d’un altre tipus. 

 

La seua plantilla de respostes està personalitzada. Com que només n’hi ha una, és molt important que no 
cometa errors quan trasllade les respostes a la plantilla. 

 

Assegure’s que el número de pregunta correspon a la del quadern d’examen. 

 

Indique la resposta correcta marcant una X dins de la casella corresponent. El sistema de correcció no 
reconeix com a vàlids altres signes (cercles, ratllats, etc.). 

• Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada. 

 
• Si hi ha més d’una opció marcada, la resposta es considerarà errònia. 

 
• Si s’equivoca i vol anul·lar una resposta ja marcada, ratlle completament la casella equivocada i 

marque amb una x la nova resposta. 

 
• Si s’equivoca i vol recuperar una resposta que ja havia anul·lat, faça un cercle al voltant de la 

casella. 

 

 



 

  

 

Àrea de comprensió  
 
 

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.  
 

Tabarca 

L’illa de Tabarca, coneguda també amb el nom d’illa Plana, de Santa Pola o 
Nova Tabarca, és la més gran de les illes valencianes i l’única habitada, i, en 
realitat, forma part d’un xicotet arxipèlag. És de forma allargada (1.800 m de 
longitud i una amplària màxima de 400 m en la part oriental) i orientació NO-SE, 
amb un estretiment al terç oest. El seu relleu és pla, amb un desnivell màxim de 
15 m respecte al nivell del mar. En la part occidental hi ha un poblet 
emmurallat, el de Sant Pere i Sant Pau. Completen l’arxipèlag els illots de la 
Pedrera, de la Galera i de la Nau i nombrosos esculls (Negre, Roig, Cap del 
Moro, Sabata o Naveta). Es troba situada a huit quilòmetres de la costa de 
Santa Pola i a vint d’Alacant, terme municipal al qual pertany. 

Les restes més antigues de poblament de l’illa daten de l’època romana i, a 
partir de l’edat mitjana, Tabarca va servir durant molt de temps de refugi i de 
base d’operacions als corsaris barbarescos que atacaven les costes 
alacantines. Per això, a mitjan segle XVIII, el rei Carles III (1757-1788) va fer-hi 
alçar unes muralles i va esperonar el poblament permanent de l’illa Plana. Els 
nous pobladors no van ser gent del país, sinó genovesos provinents d’un illot a 
tocar de la costa de Tunísia, de nom Tabarka. Este illot era des del segle XVI un 
nucli genovés (la població provenia principalment del municipi lígur de Pegli) 
dedicat a la pesca del coral. Però cap a mitjan segle XVIII van ser presos pels 
tunisians, primer, i pels algerians, després, fins que Carles III en va negociar 
l’alliberament i en 1768 va portar una setantena de famílies i una trentena 
d’individus a l’illa Plana, coneguda també des d’aleshores com a Nova Tabarca 
(o, simplement, Tabarca). Esta primera població va dur a l’illa Plana la parla 
genovesa, que es va anar abandonant al llarg del segle XIX per a adoptar el 
valencià i integrar-se plenament en la cultura valenciana dels seus veïns 
d’Alacant, Elx i Santa Pola. Actualment, molts habitants encara conserven 
cognoms que indiquen la seua procedència italiana, com Chacopino, Luchoro, 
Manzanaro, Salieto, Parodi, Pianello i Russo. Un altre grup de genovesos 
procedents de Tabarka, que també va haver de deixar Tunísia en el segle XVIII, 
en compte d’anar cap a l’illa Plana, va emigrar a Sardenya, on va establir-se a 
les illes meridionals de San Pietro (a la població de Carloforte) i Sant’Antioco. 
Totes les comunitats tabarquines han recuperat, ja fa anys, els lligams històrics. 
A Tabarca, per exemple, hi ha la plaça de Carloforte i el carrer de Gènova. I 
també s’han fet agermanaments i viatges en grup a les tres illes on es van 
establir els tabarquins des del segle XVIII. 

En l’actualitat hi viuen unes 50 persones, població que es multiplica per deu 
durant l’època turística, entre els mesos d’abril i octubre. Les principals 
activitats a l’illa són la pesca i el turisme. 

El conjunt de l’arxipèlag de Tabarca reunix una sèrie de condicions que el fan 
mereixedor d’un interés especial. D’una banda, les seues característiques 
geològiques, biològiques i ecològiques, el seu aïllament i el seu estat de 
conservació, que propicien l’existència d’ecosistemes terrestres i marins molt 
singulars. I, de l’altra, la seua condició de conjunt urbà fortificat, un dels 
escassos exemples actuals d’arquitectura militar en el nostre litoral, així com la 
presència d’abundants jaciments arqueològics. Per totes estes condicions, l’illa 
va ser declarada conjunt historicoartístic en 1964, i, des de l’any 1986, les 
seues aigües estan protegides com a reserva marina. 
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1 V F L’arxipèlag de Tabarca està format per l’illa de Tabarca, tres illots i 

uns quants esculls. 

 
2  V F Els romans ja usaven el nom de Tabarca per a designar esta illa. 

 
3 V F L’arxipèlag té molt d’interés natural i ecològic, però en té poc quant 

al patrimoni arquitectònic. 

 

4  L’illa de Tabarca... 

a) té dos poblets emmurallats. 

b) no fa els 400 m d’ample en el terç oest. 

c) forma part de l’Ajuntament de Santa Pola. 

5 Els pobladors que arribaren a Tabarca durant el segle XVIII... 

a) havien subsistit de la pesca del coral i la tonyina. 

b) fugiren de Gènova per a no ser presos per tunisians i algerians. 

c) van ser rescatats de captivitat per Carles III. 

6   Els lligams històrics entre les comunitats tabarquines es mantenen, per exemple... 

a) amb els agermanaments entre Tabarka, Sardenya i Tabarca. 

b) per mitjà de la nomenclatura urbana dels carrers. 

c) a través dels viatges a Carloforte i Gènova. 

7  L’illa de Tabarca... 

a) presenta un conjunt d’arquitectura militar semblant al que hi ha en moltes altres 
poblacions costaneres valencianes. 

b) té uns jaciments arqueològics que han permés que fóra declarada reserva marina en 
1986. 

c) mereix un interés especial per les seues característiques úniques. 
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8   Què significa el verb esperonar (“...el rei Carles III va fer-hi alçar unes muralles i va 

esperonar el poblament permanent de l’illa Plana.”)? 

a) fustigar 

b) prohibir 

c) incitar 

9 La informació que apareix en el parèntesi “...un nucli genovés (la població provenia 
principalment del municipi lígur de Pegli)” expressa... 

a) una informació que aclarix el que s’ha dit abans. 

b) una opinió personal de l’autor del text. 

c) una repetició d’informació que ja ha aparegut en el text. 

10   Quin resum sintetitza millor el contingut del text? 

a) L’illa de Tabarca, que forma part de l’arxipèlag alacantí, està habitada en la part 
occidental. En esta illa van habitar durant molt de temps els romans i els corsaris 
barbarescos, fet que aprofità el rei Carles III per a emmurallar-la i repoblar-la amb 
genovesos. En l’actualitat, alguns tabarquins encara duen cognoms que delaten esta 
procedència. Tot i això, la parla genovesa es va anar abandonant per a adoptar el 
valencià i, així, integrar-se plenament en la cultura valenciana.  

La població actual es multiplica per deu durant l’època turística. L’arxipèlag, per les seues 
característiques geològiques, biològiques i ecològiques, va ser declarat conjunt 
historicoartístic en 1986. 

b) L’illa de Tabarca, coneguda també com a illa Plana, de Santa Pola o Nova Tabarca, forma 
part d’un arxipèlag i és la més gran de les illes valencianes i l’única habitada. 

Durant l’edat mitjana va ser la base des d’on els corsaris barbarescos atacaven les costes 
alacantines. Això va fer que el rei Carles III, en el segle XVIII, repoblara l’illa amb tunisians 
de Tabarka que es dedicaven a la pesca del coral. La seua llengua ha perdurat a Tabarca 
fins a l’actualitat, així com els agermanaments i viatges a l’illa d’on procedien. La singular 
arquitectura militar, un conjunt urbà fortificat, i la presència d’abundants jaciments 
arqueològics, ha propiciat que siga declarada conjunt historicoartístic en 1964.  

c) Tabarca, l’única illa valenciana habitada, forma part d’un xicotet arxipèlag que pertany al 
terme municipal d’Alacant. L’illa, on hi ha restes de poblament de l’època romana, va 
servir de base d’operacions als corsaris barbarescos, la qual cosa va provocar que, en el 
segle XVIII, el rei Carles III l’emmurallara i la repoblara amb genovesos alliberats 
procedents de l’illa de Tabarka (Tunísia). Un altre grup de genovesos amb el mateix 
origen arribà a Sardenya i s’establí a les illes de San Pietro i Sant’Antioco. 

Tabarca viu de la pesca i del turisme. L’arxipèlag ha sigut declarat conjunt historicoartístic 
en 1964 i reserva marina en 1986. 
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

Lèxic i semàntica

a)  amoblar-lo
b)  moblar-lo
c)  emmoblar-lo

M'he comprat un apartament en la platja i ara necessite __________.11.

a)  bedell
b)  bidel
c)  bidell

__________: Conserge d'un centre d'ensenyament.12.

a)  Fer veure que es té fam.
b)  Fingir desinterés per allò que en realitat es desitja.
c)  Fer-se passar per pobre.

Què significa l'expressió "fer el desmenjat"?13.

a)  metge / minusvalia
b)  mèdic / minusvalidesa
c)  del metge / minusvalia

L'informe __________ certifica que té una __________ del 33%.14.

a)  Ser molt dolça de sabor.
b)  Ser apegalosa.
c)  Ser de bona qualitat i molt adequada.

Què significa l'expressió "ser mel (una cosa)"?15.

a)  sissellava / l'escarpre
b)  cisellava / l'escarpre
c)  cincellava / l'escarpa

L'escultor __________ la pedra amb __________.16.

a)  Quin cansanci
b)  Quin cansament
c)  Quina cansació

__________! No correré mai més la mitja marató.17.

a)  Deixar ben net un lloc.
b)  Empitjorar el temps.
c)  Anar-se'n d'un lloc.

Què significa l'expressió "escampar la boira"?18.

a)  afor
b)  aforo
c)  aforament

Un camp de futbol té un __________ limitat.19.

a)  del sostre / abonada
b)  del tetxo / adobada
c)  de les moldures / adobada

La restauració __________ de la sala noble del palau ha sigut __________ per una empresa
privada.

20.
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

a)  La falca / emitir-se
b)  La cunya / emitir-se
c)  La falca / emetre's

__________ publicitària del cava comença a __________ al mes d'octubre.21.

a)  civada
b)  ordi
c)  panís

Quina paraula té el mateix significat que "dacsa"?22.

a)  perd el bocí
b)  no mossega
c)  no és mossegador

Gos que lladra __________. (refrany)23.

a)  de rodalia / l'andana
b)  de rodalies / l'andé
c)  d'alrededors / l'andén

Els passatgers del tren __________ amb destinació Gandia l'esperen en __________ de la
via 5.

24.

a)  transbord
b)  passatge
c)  transport

Si vols continuar amb el metro, has de fer __________ en l'estació d'Àngel Guimerà.25.

Morfologia i sintaxi

a)  li hagueren
b)  li haurien
c)  l'hagueren

Si __________ avisat, no hauria acudit tan prompte.26.

a)  pot ser que
b)  pot ser
c)  potser

Si no fóra perquè __________ encara telefonarà, me n'aniria a passejar.27.

a)  això no obstant
b)  llavors
c)  consegüentment

Ma mare és una bona cuinera, __________, a vegades, no li ix bé el que prepara.28.

a)  reïa / algun
b)  ria / algú
c)  reia / algú

Sempre __________ quan __________ s'equivocava.29.
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

a)  tusses
b)  tusques
c)  tossisques

No m'agrada que __________ a taula.30.

a)  gens
b)  res
c)  res d'

No ha trobat __________ apropiat per a la festa de dissabte.31.

a)  Deuen de ser
b)  Tenen que ser
c)  Deuen ser

__________ molt agradables quan tots els aprecien.32.

a)  fundir-lo
b)  fondre'l
c)  fondir-lo

Si voleu fer un bon pastís de xocolate, heu de __________ bé.33.

a)  Que
b)  Quina
c)  Què

__________ casa més bonica!34.

a)  he aprimat / recuperar-ne tres
b)  he aprimat / recuperar-n'hi
c)  m'he aprimat / recuperar-los

A l'agost __________ quatre quilos; este hivern faré per __________.35.

a)  n'hi
b)  li'l
c)  li'n

Ahir no vaig poder llegir un conte al meu fill, però esta nit __________ llegiré un.36.

a)  cent-quatre mil sis-centes vint-i-cinc
b)  cent quatre mil sis-centes vint-i-cinc
c)  cent quatre mil sis-cents vint-i-cinc

Han assistit al concert __________ (104.625) persones.37.

a)  els / -hi
b)  les / Ø
c)  les / -hi

Han convocat un concurs literari sobre __________ costums populars i els seus alumnes
volen participar__________.

38.

a)  Begueu
b)  Begau
c)  Beveu

__________ suc de taronja, que té molta vitamina C.39.
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

a)  que el director
b)  el qual director
c)  el director de les quals

He vist dos pel·lícules __________ és el mateix.40.

a)  Tot i que / calles
b)  Encara que / et calles
c)  Per què / calles

__________ ell no tinga raó, val més que __________ i no li digues res.41.

a)  El propi gerent / diferents candidats
b)  El gerent mateix / diversos candidats
c)  El mateix gerent / varis candidats

__________ és qui ha triat entre __________.42.

a)  psiquiatra / turbulentes
b)  psiquiatre / turbulentes
c)  psiquiatra / turbulents

El __________ mantingué relacions __________ amb alguns pacients.43.

a)  sobre tot / només
b)  sobretot / no més
c)  sobretots / no més

El mestre sap __________ el que li preguntes, i el tècnic, __________ dels temes de la seua
especialitat.

44.

a)  Dóna-li'l
b)  Dóna-li-hi
c)  Dóna-se'l

La xiqueta demana el pipó. __________ i pararà de plorar!45.

a)  amb el qual / garantit
b)  amb el que / garantit
c)  amb qui / garantitzat

El funcionari __________ he comentat el tema, m'ha __________ que el curs es farà al juliol.46.

a)  En volta dels
b)  Fora dels
c)  Salvo els

__________ menors, tots han contribuït a la campanya.47.

a)  de què / li l'han
b)  del qual / li hi han
c)  que / se l'han

L'ordinador portàtil __________ et vaig parlar, ja __________ regalat a ella.48.
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

a)  A l'arribar / degueren d'
b)  Com que arribaren / hagueren d'
c)  Arribant / tingueren que

__________ tard al teatre, no pogueren entrar directament a la sala principal i __________
esperar-se en una altra sala.

49.

a)  sincera i clara
b)  sincera i clarament
c)  sincerament i clarament

Els interlocutors han actuat __________.50.

a)  haja hagut
b)  hi haja hagut
c)  n'hi haja hagut

A l'advocat, no li ha agradat que __________ tant d'aldarull durant les sessions del juí.51.

a)  que / corrent
b)  Ø / corrents
c)  que / corrents

Jo sí __________ vull que et prepares amb temps l'examen. Per tant, no has de fer-ho
__________.

52.

a)  llevaneus feia tots els possibles
b)  llevaneu feia tots els possibles
c)  llevaneus feia tot el possible

La màquina __________ per a poder obrir la carretera al trànsit.53.

a)  creguem
b)  creiem
c)  cregam

Nosaltres __________ que s'han de fer més inversions en el nostre barri.54.

a)  a / a
b)  a / en
c)  en / en

El meu amic viu __________ Almenara __________ una casa a vora mar.55.

Normativa ortogràfica

a)  un ànfora
b)  una ànfora
c)  una àmfora

Els submarinistes van rescatar __________ del galió enfonsat.56.

a)  Tran/ssil/và/ni/a
b)  Trans/sil/và/ni/a
c)  Trans/sil/và/nia

En quina opció està ben separada sil·làbicament la paraula "Transsilvània"?57.
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

a)  La imaginació i la innocència
b)  L'imaginació i l'innocència
c)  La imaginació i l'innocència

__________ són dos qualitats pròpies dels menuts.58.

a)  El Iemen/ per la FMI
b)  L'Iemen / pel FMI
c)  El Iemen / per l'FMI

__________ s'ha beneficiat d'un programa d'ajuda supervisat __________.59.

a)  pneumonía / tòs
b)  pneumonia / tós
c)  pneumònia / tos

La __________ li ha provocat una __________ molt desagradosa.60.

a)  Eradicar / l'anel
b)  Erradicar / l'anhel
c)  Eradicar / l'anhel

__________ la desocupació és __________ de qualsevol govern.61.

a)  futbol / policíac
b)  fútbol / policíac
c)  futbol / policiac

Durant el partit de __________ hi ha hagut un ampli desplegament __________.62.

a)  El gobern ha proposat injectar un milió d'euros per a fer front a la crisis.
b)  El govern ha proposat injectar un mil·lió d'euros per a fer front a la crisi.
c)  El govern ha proposat injectar un milió d'euros per a fer front a la crisi.

Quina és la frase que està ben escrita?63.

a)  zones lacustres
b)  sones lacustres
c)  zones llacustres

La malària és una malaltia present en les __________.64.

a)  enginyer titolat
b)  enginyer titulat
c)  inginyer titolat

És un __________ en informàtica.65.

a)  japoneços
b)  japonessos
c)  japonesos

Diuen que els __________ reben els turistes amb els braços oberts.66.

a)  cervessa
b)  cervesa
c)  cerveça

Ha demanat una __________ sense alcohol.67.
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

a)  sargent / sobornat
b)  sergent / subornat
c)  sargent / subornat

El __________ va ser __________ pels segrestadors.68.

a)  L'ós del zoo té el pèl blanc.
b)  L'os del zoo te el pèl blanc.
c)  L'os del zoo té el pèl blanc.

Quina frase és la que està ben escrita?69.

a)  faixa
b)  esfinx
c)  exemple

En quina paraula la x sona igual que en "Xàbia"?70.
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Àrea d’expressió escrita 
 
 
Trie una de les dos propostes següents: 
 
a) Vosté és el tècnic d’urbanisme de l’ajuntament del seu municipi, el qual s’ha vist greument afectat per 

les pluges de setembre. Escriga un informe en què expose l’estat en el qual han quedat les 
instal·lacions municipals. (mínim de 200 paraules) 

b) Escriga un article d’opinió en què expose i argumente el seu punt de vista sobre la situació del mercat 
laboral. (mínim de 200 paraules) 
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