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VALENCIÀ

Llegiu atentament el text que hi ha a continuació. Després haureu de resoldre algunes qüestions
relacionades amb el contingut:

El Monestir de Sant Jeroni de Cotalba

El Monestir de Sant Jeroni de Cotalba es troba ubicat en el terme municipal d’Alfauir (València),
s’alça sobre el tossalet de Cotalba en un entorn natural privilegiat i  a uns huit  quilòmetres de
Gandia. És de propietat privada i està obert al públic des de l'any 2005, per mig d'un acord amb la
Conselleria de Cultura.

Es  tracta  d’una  de  les  construccions  monàstiques  més  notables  i  millor  conservades  de  la
Comunitat Valenciana, fet que es veu accentuat per la diversitat estilística del seu conjunt que,
arrancant  d’una  primitiva estructura  gòtica  medieval  en  el  segle  XIV,  es  desenvolupa
fonamentalment des del segle XVI al XVIII.

Aquest bell  monument, que en el  passat va pertànyer als jerònims, està declarat Bé d’Interés
Cultural  (BIC)  des del  1994.  La  seua  construcció  data  del  1388  i  conté  importants  elements
mudèjars, gòtics, barrocs i neoclàssics.

Els  visitants  poden  admirar  el  seu pati  d’entrada,  amb la  torre  gòtica,  pati  dels  tarongers,  el
claustre mudèjar, l'antiga església amb capella barroca, l'antiga sala capitular amb la imatge de la
Mare de Déu de la Salut, l'almàssera amb el fresc del pare Borràs (Sagrat Sopar de l’escola de
Joan de Joanes), la sitja, les cavallerisses, l'antiga cuina dels frares, a més dels impressionants
jardins romàntics i l’aqüeducte gòtic que els envolta.

Font: http://www.cotalba.es/val/index.html

1. Responeu les següents preguntes sobre el text: (1 punt)

a) Es pot visitar el monestir de Sant Jeroni de Cotalba?

b) A quina orde religiosa pertanyia el monestir en els seus orígens?

c) A qui pertany actualment el monestir?

d) Esmenteu almenys tres estils arquitectònics que es veuen en el monestir.

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

ubicat

primitiva

fonamentalment
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3.  Indiqueu  si  són  vertaderes  (V)  o  falses  (F)  les  afirmacions  següents  sobre  el  text,
assenyalant amb una X la resposta correcta. (0,75 punts)

V F

a) La sala capitular de l’antic monestir no es pot visitar, de moment.

b) El monestir està construït sobre una elevació del terreny.

c) El monestir va ser adquirit per la Generalitat Valenciana.

4. Encercleu la resposta correcta (2 punts)

a) Això no li ha agradat, ____ alcalde. al a l’ a el

b) ___ dia més bo que fa hui! quin que què

c) El femení de metge és... metge metgessa metgesa

d) El plural de mestra és... mestres mestre mestras

e) Vaig a València. «a» és un/una... verb article preposició

f) El verb sol ser el _____ del sintagma verbal. determinant nucli complement

g) «Glòria» és una paraula... esdrúixola plana aguda

h) El vestit ____ se’m va embrutar de ____. vert/fang verd/fanc verd/fang

i) No m’agrada la ____. Preferisc el____ de fruites. cervesa/zumo cervessa/suc cervesa/suc

j) Passejava ______ camp. per el per l’ pel

5.  Subratlleu  una  preposició,  una  conjunció,  dos  adjectius,  dos  determinants,  dos
substantius i dos verbs del fragment següent. Especifiqueu-ho a sota de les paraules que
subratllareu tal com es mostra a l'exemple (1 punt)

Aquest  bell  monument que en el  passat  va pertànyer als  jerònims, està declarat  Bé d’Interés

Cultural  (BIC)  des del  1994.  La  seua  construcció  data  del  1388  i  conté  importants  elements

mudèjars, gòtics, barrocs i neoclàssics.

6. Indiqueu la correspondència entre la primera i la segona columnes. (1 punt)

1) Balada de la garsa i de l’esmerla a) Carles Alberola

2) Nosaltres els valencians b) Joanot Martorell

3) Tirant lo Blanc c) Joan Roís de Corella

4) Besos d) Joan Fuster

1 2 3 4

3

adjectiu



7.  Feu la correspondència entre la primera i la segona columnes. (1 punt)

1) Balada de la garsa i de l’esmerla a) Narrativa

2) Nosaltres els valencians b) Teatre

3) Tirant lo Blanc c) Assaig

4) Besos d) Poesia

1 2 3 4

8. Trieu una de les opcions següents i escriviu un text amb un mínim de 70 paraules. (2,5
punts)

• La convivència entre veïns.

• La cirurgia estètica. Està sempre justificada?

PUNTUACIÓ DE VALENCIÀ
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