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VALENCIÀ

Llegiu el text següent atentament. Després haureu de resoldre algunes qüestions relacionades.

Art. 5. Jugadors: lesí 

5.1. En cas de lesí d’un o de diversos jugadors, els arbitres poden detindre el joc.

5.2. Si el baĺ esta viu quan es produeix una lesí, els arbitres no faran sonar el xiulet fins que l’equip
que t́ el control del baĺ llance a cistella, perda el control del baĺ, s’abstinga de jugar-lo o el baĺ
quede mort. Si cal protegir un jugador lesionat, els arbitres poden detindre el joc immediatament.

5.3. Si el jugador lesionat no pot continuar jugant immediatament (en aproximadament quinze segons)
o si rep assistencia, ha de ser substituit, llevat que el seu equip es quede amb menys de cinc jugadors
en el terreny de joc.

5.4.  Els  entrenadors,  entrenadors  ajudants,  substituts,  jugadors  eliminats  i  acompanyants  d’equip
poden entrar en el terreny de joc, amb permis de l’arbitre, per a ocupar-se d’un jugador lesionat abans
de ser substituit.

5.5. El metge pot entrar en el terreny de joc, sense necessitat de comptar amb el permis de l’arbitre, si,
segons la seua opiní, el jugador lesionat necessita atencí medica immediata.

5.6. Qualsevol jugador que sagne o que presente una ferida oberta durant el partit ha de ser substituit,
i noḿs podra tornar al terreny de joc quan s’haja detingut l’hemorragia i l’area afectada o la ferida
oberta hagen sigut cobertes per complet i de manera segura.

Si el jugador lesionat o qualsevol jugador que sagne o que presente una ferida oberta es recupera
durant  un  temps  mort  concedit  a  qualsevol  dels  equips  abans  que  sone  el  senyal  de  l’anotador
comunicant la substitucí, aquest jugador podra continuar jugant. 

5.7. Qualsevol jugador que haja sigut designat per l’entrenador per a iniciar el partit pot ser substituit en
cas de lesí.  En aquest  cas,  els  adversaris tamb́ tindran dret  a  substituir  el  mateix  nombre  de
jugadors, si volen fer-ho. 

Regles de joc. Bàsquet
Acadèmia Valenciana de la Llengua

1. Responeu aquestes qüestions sobre el text: (0,25 punts x ítem = 1,5 punts)

a) Quin tipus de text és?

b) Si un dels dos equips substitueix dos jugadors lesionats, quants jugadors pot substituir l’equip
contrari?

c) Ha de demanar el metge permís a l’àrbitre per entrar al terreny de joc?

d) Què cal fer si un jugador es fa una ferida que sagna?

e) Ha de demanar permís l’entrenador a l’àrbitre per entrar al terreny de joc si hi ha un jugador
lesionat?
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f) En quin cas no pot ser substituït un jugador lesionat?

2. Escriviu un sinònim de les paraules del text ressaltades en negreta. (0,25 punts cadascuna
= 0,75 punts)

detindre

assistència

adversaris

3.  Indiqueu si  són veritables (V)  o falses (F)  les  següents afirmacions sobre el  text  tot
encerclant la lletra corresponent. (0,25 punts cadascuna = 0,75 punts)

V F

a) Un jugador que sagne, només podrà tornar al terreny de joc quan se li haja cobert la
ferida.

b) L’àrbitre pot detindre el joc només si el jugador lesionat està molt greu.

c) Els entrenadors poden assistir el jugador lesionat només si l’àrbritre ho permet.

4. Assenyaleu amb un cercle la resposta correcta en cada cas. (0,2 punts x ítem = 2 punts)

a) Ma mare no vol que isca amb ____ germà (de tu) el teu algun mateix

b) ___ cotxe més gran! què que quin

c) El femení de psicòleg és _________ psicóloga psicòlega psicòloga

d) El plural de dilluns és _________ dillunsos dillunssos dilluns

e) Fes-te una anàlisi de sang: «de» és un/una _______ determinant conjunció preposició

f) Un determinant sol acompanyar un _________ verb adverbi substantiu

g) «Història» és una paraula ___________ aguda plana esdrúixola

h) El meu veí que és ____ té un _________ important. àrab/càrreg àrab/càrrec àrap/ càrreg

i) Regalàrem un ramell de _______ a l’____________. rosses/
alcaldesa

roses/
alcaldessa

roses/
alcaldesa

j) Passejava ______ hort. pel per l’ per el
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5. Ompliu els buits amb les paraules requerides. (0,1 x ítem = 1 punt)

5.1. Determinants:

a) Posa’m una __________ d’ous (12).

b) És la _________ història de sempre: xica coneix xic i s’enamoren.

c) Tinc _________ dubtes. Pots ajudar-me?

5.2. Pronoms febles:

d) ______ sembla que aprovaré (a mi)

e) Agafa______ fort, que cauràs! (tu)

f) Guardà tan bé els llibres que després no podia trobar_____ (els llibres).

g) Ell _____ va dir que vindria vora les deu i mitja (a nosaltres).

5.3. Verbs:

h) Si no _____ (1a persona singular, present indicatiu, anar) a la festa, no passa res.

i) S’_______ (3a persona singular, pretèrit imperfet, estimar) més dormir de dia.

j) _______ (2a persona singular, present imperatiu, insistir) fins que et facen cas.

6. El fragment següent és d'Ausiàs March. Es dirigeix a la seua amada, dient-li que l'estima
tant que només la mort el podria apartar d'ella, encara que ella no demostre estimar-lo i
això el posa molt trist. Llegiu-lo atentament i responeu les preguntes següents.

[…]

Io tem la mort per no ser-vos absent,

perquè amor per mort és anul·lat:

mas jo no creu que mon voler sobrat

pusca esser per tal departiment.

Jo só gelós de vostre escàs voler,

que, jo morint, no meta mi en oblit.

Sol est pensar me tol del món delit,

car nós vivint, no creu se pusca fer

[…]

6.1. Qui era Ausiàs March? On va nàixer? Quan? (1 punt)

6.2.  A quin  gènere  literari  pertany? Quines  són les  característiques  principals  d'aquest
gènere? Poseu-hi exemples extrets del propi text. (1 punt)
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7. Trieu una d'aquestes dues opcions i escriviu un text (mínim 70 paraules). (2 punts)

a) Els animals de companyia.

b) Les xarxes socials.

PUNTUACIÓ DE VALENCIÀ
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