EXEMPLE DE LA PROVA
ACLARIMENT VÀLID PER A TOT L’EXAMEN
S’entén per «correcció de només el que calga» la correcció indispensable d’una forma lingüística per raó de la seua inadequació a
la normativa gramatical. Cal tindre present que es puntuen negativament les correccions innecessàries.

ÀREA 1
CORRECCIÓ DE TEXTOS
L’àrea consta de dos exercicis, que consistiran a corregir dos textos escrits que pertanyen a diferents llenguatges específics.
En la prova es demana a l’examinand que corregisca només el que calga, entenent per “correcció de només el que calga” la correcció indispensable d’una
forma lingüística per raó de la seua inadequació a la normativa gramatical o a la
situació comunicativa. D’altra banda, cal tindre present que les correccions innecessàries es puntuen negativament. A més dels comentaris específics que es
demanen en la pregunta 03, l’examinand podrà fer els aclariments i les argumentacions generals que considere oportuns.
L’àrea avalua:
1. L’aplicació coherent dels criteris de correcció d’acord amb:

a) La norma gramatical (ortografia, morfosintaxi i lèxic).
b) La varietat lingüística: estàndard/no estàndard.
c) El registre lingüístic.
d) La coherència de contingut i formal del text: exposició clara i ordenada de les
idees, unificació de les solucions lingüístiques, etc.
2. El coneixement i l’adequada aplicació de les convencions gràfiques i estructurals a què fa referència el punt 4 de l’apartat Objectius i continguts de la prova.
A continuació apareixen dos exemples d’exercicis corresponents a la present
àrea:
01. Corregisca només el que calga del text administratiu següent. Cal donar al text
la consideració d’un original i, per tant, indicar les correccions ratllant la
paraula errònia i escrivint dalt, en l’espai interlineal, les solucions que es consideren oportunes. Pel que fa als signes de puntuació, si s’han d’afegir al text,
pose’ls en el lloc on corresponga; en el cas que s’hagen de suprimir, trace una
creu en aspa i si s’han de modificar els que hi ha, ratlle’ls i pose al costat el
signe que pertoque.
ATENCIÓ!
No tinga en compte les paraules subratllades, ja que les haurà de
comentar en la pregunta 03.
(JQCV)
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CONVENNIS I ACTES
CONCESIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES
Agència Valenciana d’Energia

RESOLUCIÓ, de 12 de setembre de 2006, del President de l’Agència
Valenciana d’Energia (AVEN), per la que es convoquen Ajudes en el
Marc del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica
(E4) per a l’exercici 2006 en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
[2.006/F11138]

Resolc:
Article 1. Objecte i àmbit.
L’objecte de la present resolució és convocar les Ajudes de l’Agència
Valenciana de l’Energia per a l’exercici 2006 en el marc del Pla d’Acció 2005-20007
de l’Estratègia d’Estalvi i Eficència Energètica a Espanya (E4), que s’aprovà pel
Govern en el Consell de Ministres de 8 de juliol de 2005, i en el que s’arrepleguen
actuacions encaminades a complir amb els compromisos internacionals adquirits en
matèria d’estalvi, diversificació energètica i respecte a l’espai medio-ambiental.

Article 2. Marc normatiu
Les ajudes que contempla la present Resolució, es concediran d’acord al que
s’establix en l’Orde, d’11 de març del 2002, sobre concesió d’ajudes de l’Agència
Valenciana de l’Energia, publicat en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana
núm. 4.215, on s’hi regulen els mecanismes de col·laboració per a aconseguir els
objectius previstos en el Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Actuacions objecte de subvenció
Les actuacions objecte d’ajuda es relacionen en el quadro que figura com
Annex I d’esta resolució, classificades per programes segons el sector d’activitat.

Article 4t. Beneficiaris.
1.
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Podran acollir-se a estes Ajudes les persones físiques, empreses, administracions públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre, dependent d’allò
que s’ha establit per a cada programa i actuació. Es consideraran Pyme

CORRECCIÓ DE TEXTOS

EXEMPLE DE LA PROVA

aquelles empreses que s’ajusten a la definició que establix la Recomanació
de la Comissió Europea de 6 de Maig de 2003.
2.

Les condicions per a ser beneficiari hauran de mantindres fins el moment
del pagament de la subvenció. De no ser així, el beneficiari decaurà d’immediat en el seu dret a percebre la referida ajuda.

3.

Per a l’exercici de la seua activitat els beneficiaris tindran que dispondre de les
autoritzacions administratives preceptives, trobar-se inscrits en els registres
públics pertinents i posseir tots els requisits exigits per les disposicions aplicables
al respecte.

4.

No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants en els que
concurrisca alguna de les circumstàncies establides en l’article 13 de la
Llei, 38/2.003, de 17 de novembre, general de Subvencions.

Article 5. Supostos especials.
Excepcionalment es podran subvencionar els projectes presentats per sol·licitants
que posseïsquen característiques distintes de les establides amb caràcter general, sempre que s’estimen relevants en quant a les línies d’actuació en política energètica.

Article 6é. Sol·licituds
Les sol·licituds hauran d’estar-se en tot al model que figura com a annex II de la
present Resolució, i podran presentar-se en la seu de l’Agència Valenciana de
l’Energia, sita en el carrer de Colom, núm. 1, 4a planta, o, en el seu cas, en els altres
llocs que determina la Llei 30/1.992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Cas de què s’optara per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, s’hauria de fer en sobre obert per a què la instància fora datada i sellada per l’oficina de
Correus abans de ser certificada.
El termini de presentació de sol·licituds serà d’1 mes, contador a partir de l’endemà de la publicació d’esta disposició en el Diari oficial de la Generalitat
Valenciana.
Als efectes de potenciar l’aconseguiment dels objectius de la present resolució,
l’Agència Valenciana de l’Energia podrà translladar les sol·licituds a altres programes
o convocatòries d’ajudes, a l’igual que acollir projectes d’altres convocatòries d’ajudes de l’Agència, sempre i quant les característiques dels programes ho permitisquen.

Article 7. Evaluació dels projectes i resolució de la concesió d’ajudes.
Una vegada la comissió d’avaluació constituïda a l’efecte informe favorable-

(JQCV)
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ment el projecte, el Director de l’Agència elevarà proposta al president, qui, a la
seua vegada, dictarà resolució definitiva fixant la quantia concedida i incorporant
les obligacions i les condicions a les que s’ha de sotmetre el beneficiari.
La resolució dictada pel president posarà fi a la via administrativa, i es notificarà
del seu contingut a cadascú dels interessats de manera individualitzada.

Article 8. Documentació que cal presentar a la finalització del projecte
Els beneficiaris de les ajudes hauran de presentar els justificants de despeses i
pagaments del total de l’inversió considerada com a cost elegible.
Només seran tinguts en compte els justificants de data posterior al registre d’entrada del document de sol·licitud d’ajuda, a no ser que s’especifique una altra cosa
en algun programa o actuació.
Si l’import de la despesa subvencionable excedix de 30.000 Euros en el supost de
cost per execució d’obra, el beneficiari hauria d’aportar també justificant d’haver
sol·licitat ofertes de, com a mínim, tres proveedors diferents, tret de què per les especials
característiques de les despeses subvencionables no haja en el mercat suficient número
d’entitats que les subministren, i així s’hi faça constar en un informe.
L’elecció entre les ofertes presentades haurà de recaure en la més econòmica,
i caldrà justificar en una memòria l’elecció en un altre sentit. La no-presentació de les
memòries a què fa referència este apartat, o la insuficiència de les mateixes, podrà
donar lloc a la minoració de l’ajuda concedida.

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta al Director de l’Agència Valenciana de l’Energia per a què dicte totes
quantes resolucions es consideren necessàries per al desenvolupament, l’eficàcia i
l’execució de la present resolució.
Esta Resolució entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
València, 12 de setembre del 2006
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02. Corregisca només el que calga del text periodístic següent. Cal donar al text
la consideració d’un original i, per tant, indicar les correccions ratllant la
paraula errònia i escrivint dalt, en l’espai interlineal, les solucions que es consideren oportunes. Pel que fa als signes de puntuació, si s’han d’afegir al text,
pose’ls en el lloc on corresponga; en el cas que s’hagen de suprimir, trace una
creu en aspa i si s’han de modificar els que hi ha, ratlle’ls i pose al costat el
signe que pertoque.

ATENCIÓ!
No tinga en compte les paraules subratllades, ja que les haurà de
comentar en la pregunta 03.

El miratge del contenedor groc
El reciclatge augmenta paulatinament, però els vertidors continuen
omplint-se: la quantitat de fem que es genera creix vertiginosament.

No té perquè ser la pudor. La primera senyal
que revetla la presència d’un vertidor en la
distància és, pot ser, un moviment intens i
repentí d’aus. Això al menys és el que passa
en els vertidors en ús ara mateixa. Des de la
llunyania la cosa té un cert encant. Els vols
de les aus dibuixen geometries armonioses
en el cel, això si. Però, òbviament, és un
encant fràgil, que es trenca fins i tot abans
d’arribar a percebre els olors, senzillament
descifrant la llei que regula el vol de les aus:
és l’aproximació dels camions del fem el
que alça les onades. La poesia es disol i el
que queda és una equació: una inmunda
descàrrega produïx un impuls al moviment. I

a bon ritme, per què els camions passen freqüentment.
Al nostre país, cada ciudadà genera en un
any uns 600 Kg. de residus sòlids urbans,
segons estima l’oficina estadística comunitària Eurostat. I esta xifra va augmentant
constantment conforme passa el temps.
Els vertidors continuen sent els principals
receptors de tota eixa meravella generada per la
societat de consum. Per això, encara que poden
semblar el final de la història, en realitat no hi
ha res millor com per a començar a contar-la.
Una muntanya de fem és un espectacle abrumador. I poc vist, per cert. Tots hi arribem amb
els ulls fins als contenedors grocs i blaus.
(JQCV)
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Però pràcticament ningú arriba fins eixes
muntanyes oblidades que s’alcen a un ritme
d’uns quinze millons de tones a l’any.
Aproximadament, dos millons de residus
acaben incinerats. En canvi, el reciclatge
d’envasos se situa per davall del mil·lió de
tonellades, segons l’empresa que el gestiona
en tot el territori, “Ecoembes”. La resta és,
bàsicament, reciclatge de matèria orgànica i
de vidre.
Això no significa que la cultura del reciclatge no estiga avançant. Els experts coincidixen en afirmar que la gestió va millorant i
que cada vegada es reciclen més envasos,
vidre i matèria orgànica.
Això n’hi ha que dir-ho per a què la gent
sàpia que l’esforç de separar els residus no és
inútil i que és necessari continuar amb eixa
tasca. Però a l’ombra del simbòlic i útil contenedor groc s’hi amaga el que per a molts és
un problema per resoldre. Les campanyes
publicitàries sobre reciclatge i l’aparició en el
paisatge urbà dels contenedors de separació
de residus han creat entre els ciudadans la
sensació de què el tema de que fer amb el fem
està, sinó solventat del tot, almenys controlat.
Però no és així, ni molt menys. A jutjar pel
que diuen els experts en la matèria, el model
actual no funciona, o no funciona tant bé com
seria desitjable.
És un fet que la generació de fem ve
cresquent a un ritme vertiginós. Com és un
altre fet que als residus RSU s’hi han d’afegir
els residus industrials, els que provenen de la
construcció, els que genera el sector miner i
molts altres. Sembla mentira, però en realitat,
les muntanyes oblidades creixen i es multipliquen perfectament alimentades.
Davant d’este escenari, és precís recordar i
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subratllar que la prioritat és la reducció de la
quantitat de fem generada, com també establix
la legislació de la U.E. També és necessari,
implicar als productors exigint-los que els seus
productes s’alleugeren, perden capes i
envoltoris inútils, que duren més temps, que
siguen reutilitzables o recargables. El marc
legislatiu ja ho preveu en certa mesura, però
la realitat és que, pel moment, solament s’està
actuant en la línia del reciclatge.
La tasca de la reducció de residus és titànica, és cert. Però, al fi i al cap, no ho és més
que altres, com per exemple la reducció de les
emissions de CO2 postulada en el protocol de
Kioto. Per això hi ha que intentar concienciar
a l’opinió pública de què es tracta d’una tasca
que no concernix només als governants, i que,
a més a més, no es pot postposar. Quan més
prompte s’acometa, millor.
En tot cas, hi ha en Europa exemples
esperançadors en la perspectiva de la reducció: Des de 1997 a 2003, Bèlgica ha aconseguit minvar la seua producció de fem per
càpita en un 4%, mentres Països Baixos i
Finlàndia han aconseguit un creixement 0.
Encara més, el popular envàs de llanda de
la Coca-cola ha reduït el seu pes en un 21%
gràcies a oportunes modificacions que no han
suposat costos adicionals, i els envasos dels
detergents en pols han perdut fins un 97% de
pes només passant dels clàssics tambors de
cartró a les borses de plàstic.
Tot i tenint en compte que encara queda
molt per fer, a la vista d’estos exemples cabria
pensar que si polítiques d’este estil s’extengueren, el resultat seria més que apreciable. Caldrà, per tant, instar als polítics i a la
resta d’implicats a posar-les en marxa.

ÀREA 2
NORMATIVA LINGÜÍSTICA I REGISTRES
L’àrea consta d’una sèrie d’exercicis que consistiran a valorar la necessitat o no de
corregir determinades formes dels textos anteriors i, si cal, indicar-ne la correcció.
L’àrea avalua:

a) La capacitat d’adequar els criteris de correcció a la varietat lingüística (estàndard/no estàndard), el tipus de text i la situació comunicativa.
b) El coneixement que té l’examinand dels materials lingüístics d’ús més generalitzat (gramàtiques, diccionaris, vocabularis, etc).
A continuació apareix una mostra del tipus d’exercicis que poden trobar en
aquesta àrea.

Exemples
03. Escriga arguments a favor o en contra de l’ús de les formes subratllades dels
textos anteriors. Propose solucions diferents per a les formes que considere
incorrectes.
ACLARIMENT
En la pregunta es valora especialment el coneixement de les fonts
bibliogràfiques a partir de les quals puga ser acceptada o rebutjada una paraula o construcció determinades.
A) TEXT ADMINISTRATIU
3.1. […] es relacionen en el quadro que figura com Annex I d’esta resolució […].
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:

(JQCV)
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3.2. […] els beneficiaris tindran que dispondre de les autoritzacions […].
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:

B) TEXT PERIODÍSTIC
3.3. Sembla mentira, però en realitat [...].
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:

3.4. [...] passant dels clàssics tambors de cartró a les borses de plàstic [...].
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:
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ÀREA 3
CORRECCIÓ TIPOGRÀFICA
L’àrea consta d’un exercici, que consistirà a corregir una galerada d’acord amb el
text original. Per a realitzar l’exercici cal usar els signes convencionals de correcció tipogràfica.
L’àrea avalua:

a) La capacitat de l’examinand per a detectar i esmenar errors relatius a convencions gràfiques i de tipografia.
b) El coneixement i la correcta aplicació dels signes convencionals de correcció tipogràfica.
Tot seguit presentem un exemple del tipus d’exercici de què consta l’àrea:

Exemple
04. Corregisca la galerada següent d’acord amb les indicacions assenyalades en
l’original. Marque les correccions amb els signes adequats per a la correcció
de galerades.
ORIGINAL

gavina f. ornit. Nom de diversos ocells de la família dels làrids, orde
dels caradriformes, de plomatge blanc o gris clar, entre els quals cal
destacar la gavina capblanca (Larus generi), d’uns 43 centímetres, amb
el plomatge del cap blanc i d’un to rosat en les parts inferiors del
pit, la gavina capnegra (Larus melanocephalus), de 40 centímetres, amb
el plomatge del cap de color negre a l’estiu, la gavina cendrosa (Larus
canus), de 41 centímetres, amb el plomatge gris clar, la gavina corsa
(Larus audouinii), d’uns 49 centímetres, amb un bec molt peculiar, robust
i roig amb una franja negra al mig i la punta groga, la gavina de
Delaware (Larus delawarensis), la gavina menuda (Larus minutus), que no
sobrepassa els 28 centímetres, i la gavina vulgar(Larus ridibundus).
gavó m. bot. Gènere de plantes arbustives o herbàcies de la família de les
fabàcies (Ononis sp), amb fulles trifoliades, flors papilionàcies i
fruits en llegum.
gaznèvida hist. 1. adj. Relatiu o pertanyent als gaznèvides. 2. m. i f.
Membre d’una dinastia d’origen turc que governà, amb capital a Gazni,
l’est de l’Iran i de l’Afganistan actual (segles X-XII).
GALERADA

gavina f. ORNIT. Nom de diversos ocells de la familia dels làrids, ordre dels caradiformes, de plomatge blanc o gris clar, entre els quals cap destacar la gavina cap-blanca (Larus generi),
d’uns 43 centimetres, amb el plomatge del cap blanc i d’un to rosat a les parts inferiors del
pit; la gavina capnegra (Larus Melanocephalus), de 40 centímetres, amb el plomatge del
cap de color negre en l’estiu, la gavina cendrosa (Larus canus), d’uns 40 centímetres, amb
el plomatge gris clar, la gavina cossa (Larus andouinii), d’uns 49 centímetres, amb uns bec
molt peculiar robust i roig amb una franja negra almig i la punta groga, la gavina de
Delaware (Larus delawarensis), la gavina menuda (Larus minutus) que no sobrepassa els 38
centímetres i la gavina vulgar (Larus ridibundus)..
gavó m. ORNIT. Génere de plantes arbustives o herbàcies de la família de les fabàcies
(Ononis sp), amb fulles trifoliades, flors papilonàcies i fruit en llegums.
gazvènida hist. adj. Relatiu o pertanyent als gaznèvides 2. m. i f. Membre d’una dinastia d’origen turc que governà amb capital a Gazní, l’est de l’Iran i l’Afganistan actuals (segles X-XII).
(JQCV)
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gecònid -a zool. 1. adj. Relatiu o pertanyent als gecònids. 2. a.
pl. Família de rèptils del suborde dels saures, amb el cos cobert
de grànuls o escates còrnies, entre els quals destaca el dragó
comú. b. sing. Rèptil de la família dels gecònids.
gel1 m. 1. fís. Aigua en estat sòlid. 2. fig. Insensible, impertorbable. Un cor de gel. 3. gel sec quím. Neu carbònica. 4. trencar (o rompre) el gel fig. Iniciar una conversa, uns tractes,
unes negociacions, etc., que no gosava començar ningú.
gel2 m. 1. quím. Sistema col·loïdal que es presenta en forma de
massa gelatinosa i té un comportament semblant al d’un sòlid
elàstic. 2. gel de sílice quím. Àcid ortosilícic (SiO4H4)
obtingut a partir d’una dissolució de silicat sòdic tractant-la
amb un àcid.
gelar v. 1. a. tr. Fer esdevenir gel. b. pron. Esdevenir gel. Gelarse l’aigua d’un depòsit. c. pron. p. anal. Gelar-se l’oli. d.
intr. Solidificar-se l’aigua dels reguerons, de les basses, etc.,
a causa d’un refredament de l’aire ambient. Esta nit ha gelat.
2. a. tr. Fa un fred que gela el cos. b. pron. Esdevenir fred com
el gel. c. pron. Tindre molt de fred. No isques vestida així, que
et gelaràs. d. tr. i intr. Enfredorir. 3. intr. Fer un fred intensíssim. 4. fig. a. tr. Aquella nova ens va gelar les sangs. b.
pron. El cor se m’ha gelat. c. quedar gelat Sorprendre’s en gran
manera.
gecònid -a ZOOL. 1. adj. Relatiu o pertanyent als gecònides. 2. a. Família de reptils del suborde dels Saures, amb el cos cobert de grànuls o escames còrnies, entre els quals es
destaca el dragó comú. b. sing. Rèptil de la família dels gecònids.
gel1 m. FÍS. Aigua en estat sòlid. 2. fig. Insensible, imperturbable. Un cor de gel. 3. gel sec
QUIM. Neu carbònica. 4. Trencar (o rompre) el gel fig. Iniciar una conversa, uns tractes,
unes negociacions, etc, que no gosava començar ningú.
2
gel m. 1. QUÍM. Sistema col.loïdal que es presenta en forma de massa gelatinosa i que té
un comportament semblant al d’un sòlid elàstic 2. gel de sílice QUÍM. Àcid ortosilícic
(SIO4H4), obtingut a partir d’una dissolució de silicat sòdic tractant-la amb un àcid
gelar 1. a. tr. Fer esdevenir gel. b. pron. Esdevenir gel Gelar-se l’aigua d’un depòsit. c.
pronom. p. anal. Gelar-se l’oli. d. intr. Solidificar l’aigua dels reguerons, de les basses,
etc., a causa d’un refredament de l’aire ambient Esta nit a gelat. 2. a. tr. Fa un fred que
gela el cos. b. pron. Esdevenir fred com el gel. b. pron. Tindre molt de fred. No isques
vestida així, que et gelaràs. d. tr. i intr. Enferdorir. 3. intr. Fer un fred intensíssim. 4. fig. a.
tr. Aquella nova ens va gelar les sangs. b. pron. El cor se m’ha gelat. c. quedar-se gelat
Sorprendre’s de gran manera
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