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1. Llegiu el següent text i responeu les preguntes d e més avall.
(Puntuació: 1 punt)

Qui sembra vents, recull  tempestats...  o meduses.  Els danys causats al medi ambient  passen
factura més prompte o més tard, i aquests animals, que només de tocar-los ja ens irriten la pell,
envaeixen les platges del nostre litoral des de fa uns quants anys, i cada dia amb més freqüència.
Al  Mediterrani,  un  mar  recalfat  pel  canvi  climàtic  i  sense  els  seus  depredadors  naturals,
desapareguts a causa de la sobreexplotació pesquera, la proliferació d’aquests invertebrats és
cada vegada més gran. Les platges disposen de diverses mesures que tracten de minimitzar el
risc dels banyistes, però els científics es queixen de la falta de mitjans per a investigar aquest
problema i  poder  així  aportar-hi  solucions.  L’any  passat  desenes de milers  de  persones van
experimentar l’urticant contacte de les meduses, sobretot en la costa mediterrània, encara que
convé recordar que el Cantàbric, més fred i en principi menys favorable per a aquests organismes,
tampoc es troba del tot fora de perill. Les meduses es multipliquen no només al Mediterrani sinó
en tots els oceans del món. La sobrepesca se’n perfila com una de les causes principals, a més de
l’augment de nutrients a l’aigua del mar o el calfament progressiu de l’aigua a causa del canvi
climàtic.  El  cas  de les  meduses és  un exemple  de desequilibri  ecològic  mundial  causat  pels
humans:  sense  enemics  naturals,  amb  menjar  abundant  i  una  temperatura  idònia,  creixen
imparablement. Per sort, la majoria de meduses que arriben a les nostres costes no són massa
danyoses. Els científics sí que han assenyalat tanmateix que la pujada de les temperatures podria
afavorir l’arribada d’espècies més perilloses, com ara el borm de vela procedent d’Àfrica.

a) El  canvi  climàtic  mundial  i  l’augment  de  predadors  afavorixen  la  desaparició  de  les
meduses?

b) De què es lamenten els científics davant del problema de les meduses?

c) La proliferació de les meduses només és pròpia del Mediterrani? Expliqueu-ho.

d) Com incideix la sobreexplotació pesquera en l’expansió de les meduses?

e) Quina és la finalitat del text? Raoneu la resposta.
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2. Redacció: trieu una de les dues propostes (entre 10-12 línies)
(Puntuació: 2 punts)

 
a) Conteu quins són els regals millors i pitjors que una persona pot rebre el dia del seu sant o

aniversari.

b) No podeu ajudar una germana a buidar el pis i fer la mudança dels mobles. Escriviu-li una
carta per a dir-li que no la podreu ajudar, donant-li explicacions.
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3. Conjugueu els verbs segons les indicacions.

(Puntuació: 1 punt)
 

a) Si  tu  (plusquamperfet  de  subjuntiu  d'estalviar)  …………………………  diners,  ara
(condicional de comprar) t’………………………… l’ordinador.

b) Nosaltres (futur de desfer) ………………………… demà d'aqueix nuc.
c) Els xiquets (perfet d’indicatiu de compartir) ………………………… tots els seus joguets.
d) Tu no (present d’indicatiu d'admetre) ………………………… cap error.

 
4. Ompliu la graella següent .

(Puntuació: 1 punt)

Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural

bou treballador

perdiu roja

germans famosos

neuròlogues russes

alcaldes pedanis

5. Accentueu les paraules que ho necessiten de les o racions següents. Copieu
després dues paraules agudes, una paraula plana i u na paraula esdrúixola.
(Puntuació: 1 punt)

 
a) Dema veure uns reptils amb el meu cosi.
b) Vinguerem despres de la classe de nautica.

• Agudes: ___________________   /   ___________________

• Plana: ___________________ 

• Esdrúixola: ___________________

6. Substituïu els complements subratllats per un pro nom feble.
(Puntuació: 1 punt)

 
a) Demà donarem la llibreta a Teresa. → Demà …… donarem la llibreta.

b) He portat la bici al taller. → …… he portat la bici.

c) Jo vull quatre pomes! → Jo …… vull quatre.

d) No agrada a nosaltres la mel. → No …… agrada la mel.

e) I tant que couré els cigrons! → I tant que …… couré!
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7. Llegiu el text següent i responeu les preguntes d e més avall.
(Puntuació: 1 punt)

I estant en aquestes raons, entrà la Viuda Reposada, i la princesa li pregà que es banyara
amb ella. La Viuda es despullà tota nua i restà amb calces vermelles i al cap un capell de lli. I
encara que ella tenia molt bella persona i ben disposta, tanmateix les calces vermelles i el capell al
cap la desfavorien tant que pareixia que fóra un diable, i certament qualsevol dona o donzella que
així mireu vos pareixerà molt lletja per gentil que siga.

El bany acabat, portaren a la princesa la col·lació , que va ser un parell de perdius amb vi
malvasia de Candia i després una dotzena d’ous amb sucre i amb canella. Després es posà en el
llit per dormir.

La Viuda se n’anà a la seua cambra  amb les altres donzelles, llevat de dues que dormien
dins el retret. Quan totes foren adormides, Plaerdemavida s’alçà del llit i en camisa tragué el capità
de la caixa, i secretament el va fer despullar  sense que cap no el sentira. I al capità, tot el cor, les
mans i els peus li tremolaven.

— Quina cosa és aquesta? –digué Plaerdemavida–. No hi ha home en el món que siga
animós  en armes que no siga temorós entre dones. En les batalles no teniu temor de tots els
hòmens del món, i ací tremoleu per la vista d’una sola donzella. No temeu res, que jo seré sempre
amb vós i no me’n partiré.

a) Quin és el títol de l’obra literària a la qual pertany el fragment?

b) Digueu qui és l’autor del text, on havia nascut, a quin grup social pertanyia la seua família i
en quin segle visqué.

c) Quin és el gènere literari de l’obra? Justifiqueu-ho breument.

8. Indiqueu  el  significat  de  les  paraules  del  text  a nterior  o  escriviu-ne  un
sinònim.
(Puntuació: 1 punt)

• “capell”
• “col·lació”
• “cambra”
• “despullar”
• “animós”

9. Relacioneu cada autor amb la seua obra.
(Puntuació: 1 punt)

Ausiàs March Recomane tenebres

Ramon Llull Rondalles valencianes

Vicent Andrés Estellés Diccionari per a ociosos

Joan Fuster Cants d’amor

Enric Valor Llibre de les bèsties

PUNTUACIÓ: VALENCIÀ
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