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PART COMUNA: Apartat A1 LLENGUA I LITERATURA (VALENCIÀ)
(Triar valencià o castellà)

Duració: 1h 15 minuts

Més de 34.000 usuaris es baixen l'aplicació de Sanitat en una setmana.
Permet sol·licitar, modificar i anul·lar cites mèdiques en centres de salut des del telèfon mòbil, així com baixar-
se justificants d'assistència.

L'aplicació GVA+salut s'ha baixat en els seus primers huit dies, de dijous 4 fins al divendres 12 de maig, per
més de 34.300 usuaris. En concret, 24.877 del sistema operatiu Android i 9.447 del sistema iOS.

L'aplicació mòbil permet sol·licitar, modificar i anul·lar una cita prèvia per acudir al centre de salut i disposa
d'un servei que informa l'usuari sobre el centre de salut i l'hospital que li corresponen, així com del tipus
d'especialitats que aquests ofereixen.

L'eina informàtica es troba disponible en la primera d'una sèrie de versions que, de forma progressiva,
aniran incloent diverses millores.

L'accés a l'aplicació es realitza mitjançant la introducció del número de la targeta sanitària i  la  data de
naixement dels usuaris. A més, permet introduir fins a quatre usuaris diferents, de manera que es facilita la
gestió de les cites familiars a través d'un únic telèfon mòbil.

Aquest sistema també permet baixar les cites al calendari i els justificants mèdics d'assistència en el mateix
dispositiu mòbil.  Així mateix, l'aplicació també ofereix la possibilitat d'un marcatge ràpid per posar-se en
contacte amb el 016, amb el servei d'emergències, en cas que siga necessari.

Missatge de record per no oblidar la cita mèdica

A més de l'aplicació, la Conselleria de Sanitat ha anunciat la posada en marxa d'un servei de missatges als
telèfons dels pacients amb el recordatori de la cita que tenen amb el seu metge, tant pel que fa al servei de
primària com al de consultes especialitzades. No es traslladaran dades de consultes que puguen resultar
especialment confidencials, com és el cas de salut mental o salut sexual i reproductiva.

Ara.cat.València, 15 de maig de 2017 (Text adaptat) 

1. Contesta a les següents preguntes:
a) Indica quin tipus de text és segons la seua modalitat i justifica la teua resposta.
b) Quina funció o funcions del llenguatge predominen? Raona la teua resposta.

2. Identifica els elements pragmàtics o elements de la comunicació en el text anterior. 

3. Identifica els verbs de l'ultim paràgraf del text i analitza'ls.

4. Estableix el tema del text i fes un resum en un màxim de 10 línies.

5. Redacta una carta al director expressant la teua opinió sobre el tema del text (entre 20 i 25
línies o entre 150 i 200 paraules). (Puntuació: fins 1 punt es correspondrà amb el correcte ús de
les propietats textuals. Fins 1 punt amb la correcció gramatical)

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Totes les qüestions puntuen igual. Les faltes d'ortografia es resten del total, fins a 1 punt menys.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV 13-02-2017).


