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Exercici 4

EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITES
Trieu una de les dues opcions i redacteu un text amb una extensió entre
200 i 220 paraules.
Opció A
El curs pròxim, el centre en què treballeu com a docent implantarà
definitivament un programa d’ensenyament plurilingüe. Com a cap d’estudis,
us encarregueu de redactar la circular que enviareu als pares i mares per a
explicar-los en què consisteix el projecte i de quina manera s’hi desplegarà. Cal
que tracteu, entre d’altres, dels aspectes següents:
•

Definició de programa plurilingüe (classes en les llengües oficials i una llengua
estrangera com a llengua vehicular).

•

Explicació de com aprenen les persones plurilingües.

•

Aplicació del tractament integrat de llengua i contingut en el currículum.

•

Beneficis del programa.

Opció B
Ara fa un any, van començar les emissions de la nova televisió pública
valenciana, À Punt. Col·laboreu de manera habitual en la secció de cultura del
setmanari comarcal i us han demanat que redacteu un article d’opinió en què
feu un balanç sobre el primer any de les emissions d’aquest mitjà de
comunicació públic. Cal que tracteu, entre d’altres, dels aspectes següents:
•

Paper social dels mitjans de comunicació públics.

•

Inflació de canals televisius i pluralitat d’opcions.

•

Menció d’alguns continguts de la programació.

•

Valoració sobre com us agradaria que fora aquest canal.
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Exercici 5

Trieu una de les dues opcions i redacteu un text amb una extensió entre 170
i 190 paraules.
Opció A
Fa poc que han acabat les festes del poble i comproveu en els tuits del
compte de l’Ajuntament que altres veïns també es queixen dels problemes
que any rere any s’hi repeteixen. Penseu que aquesta situació s’hauria
d’esmenar, i redacteu una carta formal adreçada al regidor de Festes per a ferlo sabedor de les incidències que figuren a continuació i plantejar-li possibles
solucions d’ara en avant.

El món de la festa, la
ciutadania i l’Ajuntament
han coincidit en la
proposta de respectar les
hores de descans lliures
de soroll.

Bombers, Policia i
serveis de neteja
treballen a
contrarellotge per a
retirar la brutícia de
carrers i places, i
perquè tot torne a la
normalitat.

El botellón i la protecció del
patrimoni són els principals
problemes dels veïns en
festes.

La ciutat, col·lapsada de gent,
impossible caminar per alguns
carrers i amb un servei de
transport públic deficient.

4 | JQCV Nivell C1

Opció B
En l’últim claustre del centre, el professorat va mostrar molta preocupació
sobre l’ús de la informació que fa l’estudiantat. És per això que us van
encomanar la redacció d’un protocol per a penjar-lo en el web del centre, i
perquè tota la comunitat educativa l’adopte i el tinga com a referent. Useu les
dades de la infografia per a contextualitzar els vostres arguments.

Com es detecten les «fake news»?

ANALITZEU-NE LA FONT

LLEGIU-HI MÉS ENLLÀ

QUI N’ÉS L’AUTOR O
AUTORA?

FONTS ADDICIONALS?

COMPROVEU-NE LA DATA

SOSPESEU ELS VOSTRES
PREJUDICIS

ÉS UNA BROMA?

PREGUNTEU A
ESPECIALISTES
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Estructura de la prova

Valor
%

Puntuació
mínima

ÀREA DE COMPRENSIÓ ESCRITA

10 %

20

ÀREA D’ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

20 %

40

ÀREA D'EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITES

35 %

50

ÀREA D’EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

35 %

50

El resultat final de la prova s’obté de la suma de la puntuació aconseguida en cada àrea
superada.
La prova es considerarà apta a partir de 60 punts en el resultat final.
Una puntuació inferior a la mínima en alguna de les àrees suposa el NO APTE en la prova.

