GRAU MITJÀ
JULIOL 2020
PART LINGÜÍSTICA:
LLENGUA I LITERATURA (VALENCIÀ)
Duració: 1 HORA
OBSERVACIONS: Les faltes d’ortografia restaran fins a un 1 punt de la nota final obtesa.

SOLUCIONARI
1. a) Es tracta d’un text del gènere d’informació, és una notícia (0,5 punts), oferix
dades objectives (0,5 punts). L’estructura interna o modalitat és la narrativa (0,5
punts), ja que l’autor explica els fets fent servir les 6Ws (0,5 punts). (total 2 punts)
b) (Resposta orientativa) L’autor ens diu que un estudi assenyala que a causa del
calfament global les platges del món es reduiran considerablement i moltes estarien en
risc de desaparèixer a finals de segle si no es prenen mesures que frenen el canvi
climàtic. (1 punt)
2. a) finals, positives, parar, apunten, augment. (0,5 punts)
b) platges, canvi climàtic, costes, calfament global...(0,5 punts)
3. a) en = preposició, científics = substantiu, una = determinant indefinit, espanyoles =
adjectiu, però = conjunció.(0,5 punts)
b) ha tret = pretèrit perfet compost d’Indicatiu, 3ª persona singular. (0,5 punts)
Se situen = present d’Indicatiu, 3ª persona plural.
4. a) Es una oració simple (0,25 punts), només té un verb conjugat (pronostiquen)
(0,25 punts)
b) L’oració és predicativa perquè el verb del predicat no és un verb copulatiu, és un
verb predicatiu. (0,5 punts)
5. Redacció. (2 punt pel contingut i 2 punts per la forma, en total 4 punts)
Cal avaluar:
1. Estructura de l’argumentació: tesi, arguments, conclusió.
2. Errades de normativa: ortografia, concordances...
3. Cal·ligrafia i distribució del text.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la Resolució de 29 d'abril de 2020, 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. 8804, 05.05.2020).
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