
  

1 

 

Proves d’Accés per a Majors de 25 i 45 anys 

Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años 
 

Convocatòria: 

Convocatoria: 

2020 

 

 

 

 

Assignatura:    Valencià 

Asignatura:    Valenciano 

 

Heu d’escriure totes les respostes a les preguntes plantejades en els fulls annexos. No hi heu 

de copiar l’enunciat de les preguntes: sols cal que indiqueu el número i la lletra de cadascuna. 

Les preguntes de la segona part es refereixen al text proposat, que heu de llegir atentament. 

 

El lli 

El lli ha estat cultivat des del començament del neolític i al llarg dels segles per totes les grans 

i petites cultures sense solució de continuïtat, per a l’obtenció de la fibra de les tiges i l’oli de 

les llavors. A Europa, fins a l’arribada del cotó de l’orient durant l’edat mitjana, la fibra de lli 

va ser la dilecta en la confecció de bons teixits. Actualment l’ús de la fibra del lli ha minvat 

molt a favor de les fibres sintètiques, i el lli només es cultiva en alguns pocs països com 

Argentina i en alguns altres llocs determinats. 

Les llavors, senceres o partides, i amerades, preses a culleradetes, es fan servir com a laxants, 

i per a normalitzar la flora intestinal després de les inflamacions. Són llises, de color castany 

polit; s’arrepleguen a la tardor, i espolsant-les de les càpsules es posen a assecar. Contenen un 

40% de greixos, entre els quals descolla l’àcid linoleic i altres no saturats. [...] 

El lli és un altre símbol de la vida i de la vegetació abundant. 

La planta del lli, com la del cànem, són dues de les més significatives domesticacions i de les 

més preades troballes dels orígens de les civilitzacions agrícoles, per les llavors i més encara 

per les fibres. La fibra de lli era la més usada en l’antigor; per a obtenir-la es deixaven les 

tiges de les plantes ja granades a remulla en aigua per tal de separar-les dels teixits 

putrescibles, i després es posaven a assecar i a blanquejar al sol. És una fibra molt resistent a 

la tensió i duradora, que es fa servir per a manufacturar fils i tota sort de teles, fins i tot paper 

fi d’escriure i de fumar. 

Hi ha una antiga creença, potser provinent de l’Índia, que diu que el lli va ser teixit per 

l’Aurora i l’Alba, que hi formaren un vel lluminós en el cel. D’ací que fos el fil dilecte per als 

teixits sagrats en l’antic Egipte, Grècia, Roma, Àsia menor o l’Índia. 

 

     Joan Pellicer, Costumari botànic (adaptació) 
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Primera part 

 

1.1 Ompliu els buits següents posant-hi la grafia o les grafies corresponents. Escriviu les 

paraules en el full de respostes [1 punt]. 

La poe__ia valenciana del període que comprén aquest volum -és a dir: poc més o 

me__s, la primera meitat del segle actual- ha comen__at darrerament de convocar 

l’atenció dels estudio__os amb alguna insistèn__ia [...]. Sí que crec oportuna, tanmateix, 

alguna breu puntuali__ació per tal de justificar mínimament els criteris amb que he 

sele__ionat i distribuït per __eneracions la mostra que segueix, ja que no sempre 

coincideixen amb els que es podrien despendre dels estudis recentment publicats sobre 

aquest període. Hom podria esperar, per exemple, tro__ar ací sobretot aquella part de la 

producció dels poetes seleccionats que millor exemplificara llur adscripció a certs 

corrents estètics, considerats característics dels grups generacionals a què 

cronolò__icament pertanyen. 

 E. Verger, Antologia dels poetes valencians, III 

 

1.2 Completeu els buits amb les formes dels pronoms febles que corresponguen en cada 

cas. Escriviu les respostes en el full de respostes. [1 punt] 

a) Jo no pense agafar el camió, conduïu ___ vosaltres. 

b) Crec que podem atrevir ___ a creuar el riu descalços. 

c) Ja que vas cap a Castelló amb cotxe, porta ___, a Anna i a mi. 

d) Jo arribaré a Alacant a les set; tu quan ___ arribaràs? 

e) Si veus el llibre de matemàtiques, compra ___ 

  

1.3 Completeu les frases següents amb la forma adequada del verb que hi ha entre 

parèntesis. Escriviu les solucions en el full de respostes. [1 punt] 

a) L’any passat, vosaltres _______ (CANTAR) albades en totes les festes valencianes. 

b) Ell li _______ (DIR) que ja no la volia, i a partir d’aquell moment, ella desaparegué. 

c) Vaig fer tot el camí _______ (PLOURE) i em vaig mullar tota. 

d) He fet un bon partit de tennis i no _______ (MERÉIXER) perdre en l’últim joc. 

e) Jo no _______ (DESITJAR) mal a ningú. 

 

1.4 Ompliu els buits amb la preposició (a, de, en, per, etc.), segons convinga, en les frases 

següents. Escriviu les solucions en el full de respostes. [1punt] 

a) M’agrada passejar ___ carrers estrets i frescos. 

b) Un parent meu molt llunyà va nàixer ___ Mèxic. 

c) Estic molt interessada ___ fer el problema. 

d) He dit ___ Isabel que no m’espere demà ___ matí. 
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1.5 Escriviu les frases següents canviant de gènere les paraules subratllades. Escriviu les 

frases en el full de respostes. [1 punt] 

a) El nebot del meu germà no vol continuar estudiant. 

b) Diumenge que ve hi ha un concurs de cavalls. 

c) L’abat tenia cura de l’hort del convent. 

d) El seu veí és un home molt feliç. 

e) Tinc un company de faena francès que és jueu. 

 

1.6 Escriviu per a cada paraula subratllada una altra d’equivalent que siga correcta. 

Escriviu les solucions en el full de respostes. [1 punt] 

a) M’avorrisc de repetir les activitats cotidianes. 

b) Va derrotxar l’herència en quatre dies. 

c) Tinc una duda: no sé si encara viu en el mateix carrer. 

d) A causa de l’accident he arribat amb retràs. 

e) Diu que no s’arrepenteix de res. 

 

Segona part (Preguntes proposades a partir del text) 

 

2.1 Digueu si, segons el text, són vertaderes (V) o falses (F) les asseveracions següents. 

Escriviu les solucions en el full de respostes. [1 punt]. 

a) L’ús del lli ha minvat molt en l’actualitat per la seua falta de resistència. 

b) El lli s’utilitza encara per a normalitzar la flora intestinal després de les inflamacions. 

c) El descobriment de la utilitat del lli és relativament recent. 

d) Per a poder obtenir la fibra del lli, cal evitar que les tiges de la planta es mullen.  

e) El lli es considera un símbol de la vegetació abundant. 

 

2.2 Doneu un sinònim o expliqueu què volen dir en el text les paraules o expressions 

següents. Escriviu les solucions en el full de respostes. [1punt]. 

a) llavors 

b) amerat (al text: amerades) 

c) tardor 

d) descollar (al text: descolla) 

e) preat (al text: preades) 

 

2.3 Redacteu un escrit de 10 línies aproximadament on expresseu la vostra opinió personal 

sobre el tema que tracta el text. Redacteu el text en el full de respostes. [2 punts]. 

 


