PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2010
PART COMUNA APARTAT A1
LLENGUA I LITERATURA (VALENCIÀ)
Duració: 1h15’
València, 3 de març del 1523
En el record t’esguarde bell, muntanya resplendent, presagi que endevine, llum d’aigua de caires boirosos, olor màgica
que m’encisa.
Busque la volença de la meua vida al mar dels teus ulls. Amorós, acarone el teu cos de porpra, miratge que m’envolta,
campana de cristall que m’esclavitza.
I les nits de radiants besllums, en el record inassolible, sempre en el record, la boca recerca els il.lusoris llavis, troba
desitjada que m’exalta.
Ara bese, laberint de la meua certesa, els teus cargolats cabells; però m’adone que el teu cos de déu grec ja no hi és,
ni m’encercla el teu somrís de blanques dents, ni les teues llarguíssimes mans recorren deleroses els meus muscles.
I t’evoque, i et veig com un miracle, al llindar de la panisseria on treballaves, mans enfarinades, tímid i content, sant que
em venera, quan jo passava cada matí devers la Seu.
Ets per a mi com una quimera, com un deliri, com un somni enfebrat del qual no vull allunyar-me; et veig a cada hora, a
cada instant...Adés jovial, despullant-te darrere els joncars, adés cançonejant entre àlbers, o bé jaus tranquil damunt
l’herba. O ja en les verdoses aigües del braçal, diàfanes veladures embolcallen el teu cos nu que tant estime, el teu cos
surant un destí insondable.
Mossén Adrià
Josep Lozano, Crim de Germania, 3 i 4

PREGUNTES:
1.

Fes un breu resum del contingut del text. (Sintetitza en unes línies i amb paraules pròpies el que
diu el text: Idea/ idees i la seua intenció).

2.

Respon les següents preguntes:
A. Com classificaries aquest text, des del punt de vista de la tipologia de text? Raona la
teua resposta.
B. Subratlla al text 2 recursos literaris. Identifica’ls i explica’ls segons el text.

3.

Fixa’t en els termes o expressions següents que apareixen en el text i contesta les següents
qüestions:
A. miratge : Categoria gramatical i definició de la paraula, segons el text.
B. hi és : Categoria gramatical i a quin sintagma fa referència segons el text. (hi)
C. deleroses : Categoria gramatical i definició de la paraula, segons el text.

4.

Expressió escrita. Redacta un text d’una extensió mínima de 100 paraules (10 línies) sobre una
de les següents opcions:
A. Un text narratiu on continues la frase extreta del text:
“Ets per a mi com una quimera, com un deliri, com un somni enfebrat del qual no
vull allunyar-me; et veig a cada hora, a cada instant... “
B. Un text descriptiu on continues la frase extreta del text:
“En el record t’esguarde bell, muntanya resplendent, presagi que endevine, llum
d’aigua de caires boirosos, olor màgica que m’encisa.”
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PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2010
PART COMUNA APARTAT A2
LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS)
Duració: 45 minuts.
LONDON
London is located in the south of England and on the River Thames, which crosses the city from
the southwest to the east. It has a population of over 14 million inhabitants and is the largest urban zone in
the European Union.
London, whose ancient name was Londinium, is a beautiful city full of gardens and parks, where
you can not only walk but also lie on the green grass and relax. It is famous for its pubs, where drinks and
meals are served.
Samuel Johnson* said when a man is tired of London, he is tired of life. There is such a big
variety of places, it is not easy to choose: from the best museums in the world and smart churches, to
markets and shops, without forgetting libraries, art galleries, concerts, plays, films and live shows…
In spite of London’s winters, chilly and rainy, autumns are mild and summers are glorious.
However, the best of London is the diverse range of peoples and languages, whose cultures are not only
respected, but also fostered*, making London the leading global city and also the world’s largest financial
city.
*Samuel Johnson: an 18th century English author who wrote the Dictionary of the English Language
* Foster: help, promote, support.

Read the instructions to each question carefully before answering.
1. Answer the following questions. Give complete answers. (2.50)
a. Why is London considered the leading global city?
b. What does when a man is tired of London, he is tired of life mean?
2. Choose the best option. (1,50)
1. In English pubs you can …
a. drink, but not eat.
b. eat and have beer, wine or spirits.
c. drink and eat.
2. In London parks and gardens …
a. you can’t walk on the grass.
b. you have to walk along the paths.
c. you can walk and lie on the grass.
3. London weather is…
a. cold in winter, but rainy in autumn.
b. cold and wet in winter, but fine in other seasons
c. fine in spring, but chilly and rainy in winter.
3. Are the following sentences true or false? (1,00)
a. The River Thames flows through London.
b. There are more than 14 million people in London.
c. London used to be called Londinium.
d. London museums are not the best ones in the world.
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4. Write a composition. (50 words) Choose one of the following topics. (5,00 p)
a. Describe your hometown.
b. Describe a city, a town or a village you have visited.
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PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2010
PART COMUNA APARTAT A3
MATEMÀTIQUES
Duració: 1 hora 15 minuts.

1.- En un examen de biologia aprova el 52% de l’alumnat. Posteriorment, els suspesos
realitzen una recuperació, aprovant el 25%. Si en total són 32 els aprovats,
a) Quin és el percentatge d’aprovats?
b) Quants alumnes són en total?

2.- En una ciutat, la tarifa diürna dels taxis és la següent: 1’30 € per la baixada de bandera
(cost fix) i 94 cèntims per cada quilòmetre recorregut.
a) Calcula el cost d’un recorregut de 7 km i 600 m. Arredonix a les dècimes la quantitat
obtinguda.
b) Indica la funció que ens dóna el cost del recorregut en € (en l’horari mencionat) en
funció dels quilòmetres recorreguts.
c) Si un recorregut ha costat 6€, quants km s’havien recorregut?

3.- Resol el següent sistema d’equacions:
4x – y = 11

y 2 + 3x + 5
= y-2
y -1

4.- Volem fixar un pal de 4 m d’alçària, amb un cable que va des de l’extrem superior del pal al
sòl. Des d’eixe punt del sòl es veu el pal sota un angle de 30º.
a) A quina distància del pal subjectarem el cable?
b) Quina és la longitud del cable?

5.- S’ha realitzat un estudi estadístic en un gran centre comercial sobre els diners que un/a
client/a gasta al realitzar les seues compres en un dia qualsevol de la setmana. Este estudi ens
aporta la informació següent:
Diners (€)
Núm. persones

[0-100[

[100-200[

[200-300[

[300-400[

[400-500[

1000

1100

1600

1000

300

a) Troba el gasto mitjà realitzat pels clients eixe dia.
b) Si a totes les persones que gasten més de 300 euros els obsequiem amb un regal, quin
és el percentatge de clients que reben el dit regal?
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