
PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JULIOL 2020

PART COMÚ: Llengua i literatura valenciana
DURACIÓ: 1 hora i 15 minuts

OBSERVACIONS: les faltes d'ortografia descomptaran fins a 1 punt

SOLUCIONS

1. (1 punt) La tesi es pot formular de diverses maneres però ha de romandre la
següent idea:

«La biblioteca i la literatura són el refugi canviant de l'ecriptor»

2. (1 punt)
 
Es tracta d'un text periodístic d'opinió, en què l'autor explica des d'un punt de
vista personal la seua relació amb els llibres i la literatura (predomina la funció
apelativa). Està encapçalat per un titular, té un cos argumental i està signat pel
periodista. Apareix en un periòdic.

És d'opinió i reflexió perquè dòna el seu parer sobre la importància dels llibres.

Nota: Si no especificaren que es tracta d'un article d'opinió, la resposta no serà
correcta. 

3. (1 punt)

Dues són les funcions predominants: expressiva i apelativa. 

La primera es comprova per l'ús reiterat de la primera persona (determinants
possessius  en  primera  persona  i  desinències)  i  els  exemples  personals.  La
meua mare, donava, ma mare, per a mi, devorava...

La funció apelativa està present des del moment en què tracta de convéncer al
lector de la seu tesi. Poden assenyalar l'últim paràgraf com a exemple de funció
apelativa. 

4.
Preconitzen: defensen, proclamen, elogien. (0,25 punts)
avidessa: fruïció, anhel, desig. (0,25 punts)

5.
Debilitat. És una paraula derivada de l'adjectiu dèbil a partir del morfema sufix “-
itat”. (0,25 punts)
Subratlla.  Es tracta d'una paraula derivada a partir d'el morfema prefix “-sub”.
(0,25 punts)
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6. (0,50 punts)

“Emocional” és un adjectiu especificatiu que limita el  significat del substantiu
“equilibri”. És a dir, es necessari per a saber a quin tipus d'equilibri fa referència,
front a altres tipus d'equiibri com ara físic, natural, econòmic...

7.

anomenats. Participi de passat -en forma masculina plural- del verb anomenar.
(0,25 punts)

prenc.  Primera persona de singular  del  present  d'indicatiu  del  verb  prendre.
(0,25 punts)

8. (0,50 punts)

Camp semàntic de la literatura: llibres, biblioteca, llengua, escriptor,  lector,
lectura...
Camp semàntic de la casa (intimitat): quarto, passadís, escales, rebost

9.
Es tracta d'una oració composta  (0,25 punts). Hi ha una proposició principal
(tinc  es el  verb  pincipal)  i  una oració  subordinada adjectiva  de relatiu  (0,25
punts) introduïda pel pronom de relatiu que. 

Principal: Tinc una debilitat per allò 

Subordinada: que anomenem literatura del jo

10. Resposta oberta. (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.
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