
VALENCIÀ 
 

MODEL EXAMEN UJI 
 

A partir d’un text escrit, es faran set preguntes, tres de les quals implicaran una 
resposta de comentari amb una certa extensió i es qualificaran sobre dos punts casa una. 
 
MODELS D’EXAMEN 
 
A)  
 
Jacques Chirac ha fet 73 anys aquesta setmana. Un aniversari que haurà celebrat amb un 
cert regust amarg, pel fet que arriba en un dels pitjors moments de la seva llarga i 
intensa carrera política. Després del discret paper del president francès durant la crisi de 
les banlieues, la majoria dels ciutadans desconfien de la retòrica ampul·losa de Chirac i 
el veuen desconnectat de la realitat del país. Segons una enquesta apareguda a Le 
Monde, només el 35% dels francesos està satisfet amb les accions de Chirac. Un estudi 
del diari Le Parisien determina que el 72% no creuen que tingui influència sobre el curs 
de les coses. Si l’estadística és fiable, el president afronta un difícil final de mandat. 
....... 
 
La setmana passada, el primer secretari socialista, François Hollande, denunciava la 
«presidència passiva» de Chirac i preferia no comentar les seves paraules, explicant que 
«els seus actes i gestos ja no tenen importància». Més enllà del joc de rèpliques de la 
política, la majoria de ciutadans semblen convençuts d’aquesta idea.  

Ara fa dues setmanes, Chirac apareixia solemnement a la televisió per parlar sobre la 
revolta urbana, que va definir com una «crisi de valors i d’identitat». L’endemà, tothom 
comentava el fet que portés ulleres —molt infreqüent en les últimes dues dècades— i 
remarcava el seu aspecte físic desmillorat, una reacció significativa de la poca 
importància amb què van ser escoltades les seves paraules. 

....... 

Efectivament, un any i mig abans de les eleccions del 2007, el regnat de Chirac sembla 
en fase terminal, però la qüestió successòria continua sent tabú a l’Elisi. Ara per ara, tot 
apunta que el candidat serà decidit en funció del sistema d’elecció. Si l’indestructible 
ministre d’Interior, Nicolas Sarkozy, aconsegueix imposar les primàries al seu partit, els 
militants el triaran sense pensar-s’ho. En canvi, el primer ministre, Dominique de 
Villepin, tindria moltes més possibilitats si el candidat l’escullen les elits chiraquianes. 
Seria l’última mostra de poder d’un president afeblit i deixat a una banda.  

                                      (Avui, 4 de desembre 2005) 

 
 
 
 
 



PREGUNTES SOBRE EL TEXT 
 

1. Separeu en síl·labes els mots següents: setmana, pitjors, infreqüent, 
solemnement, successòria (1 punt). 

2. Busqueu en el text tres exemples d’adjectius femenins singulars i dos exemples 
de substantius masculins plurals (1 punt). 

3. Busqueu en el text un parell de verbs en infinitiu i conjugueu-ne un en les 
formes del present d’indicatiu  i l’altre en les de present de subjuntiu (1 punt). 

4. Analitzeu sintàcticament la següent oració: «Un estudi del diari Le Parisien 
determina que el 72% no creuen que tingui influència sobre el curs de les coses» 
(1 punt). 

5. Escriviu formes equivalents (sinònims o paràfrasis) de les locucions «ara per 
ara» i «en canvi» en el darrer paràgraf, expliqueu el significat i la funció que fan 
en el text (2 punts). 

6. Assenyaleu tres paraules o expressions del text que tinguen un sentit metafòric i 
expliqueu per què us semblen metafòriques (2 punts). 

7. Feu un resum del text i comenteu algun aspecte que us haja interessat del 
contingut d’aquest (2 punts). 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
B) 
                                   
 

Treballs rodats 
 
Recorren 65 km de mitjana diàriament de punta a punta de la ciutat de Barcelona i 
carreguen paquets de fins a 6 kg en cada viatge. Els ecomissatgers de la cooperativa 
Trèvol, una empresa pionera en el camp de l’ecomissatgeria a tot l’estat espanyol, que 
també té motocicletes i furgonetes, fan aquest servei en bicicleta des de l’any 1993. Les 
necessitats del mercat, però, han obligat la cooperativa a introduir novetats. Trèvol 
aposta, ara, per la implantació de vehicles elèctrics per a determinats serveis. «Les 
bicicletes no tenen suficient autonomia per ser utilitzades diàriament, amb una mitjana 
de 60 o 70 quilòmetres per missatger. Per això també ens interessen els vehicles 
elèctrics, perquè podem oferir un servei ecològic de manera integral, ampliant la zona 
d’actuació i de serveis», explica Xavier Palos, responsable de la cooperativa Trèvol, que 
ha demostrat que la bicicleta com a eina de treball és factible ambientalment i alhora 
competent, sense perdre o limitar la qualitat del servei. Els defensors de 
l’ecomissatgeria ho tenen clar, hi ha més avantatges que inconvenients: «El servei 
d’ecomissatgeria, al marge de l’evident respecte pel medi ambient, és un servei més 
econòmic i que aporta un valor afegit al client. Transportar un paquet de fins a 6 kg 
costa 6,20 euros, i 6,58 si és urgent, sempre en un màxim de 90 minuts», diu Palos. A 
Barcelona s’ha constituït recentment una altra cooperativa de missatgeria en bicicleta, 
anomenada Pedal en Bici Missatgeria, que neix amb l’objectiu de fer compatible la 
realització d’un servei de missatgeria de qualitat sense perdre de vista la delicada 
situació ambiental d’una metròpoli com Barcelona. Els socis de Pedal expliquen que 
«treballem amb l’absolut convenciment d’estar fent la feina que ens ve de gust fer. Ens 
agrada anar amb bicicleta i ens agrada treballar de manera professional. La nostra 



ocupació no és una feina per sortir del pas, sinó una aposta clara per compaginar l’afició 
d’anar amb bici amb una professió digna». 
 
                                            (El Temps) 
 
 
PREGUNTES SOBRE EL TEXT 
 
1 Assenyaleu els dígrafs que trobeu en aquesta oració: «Els ecomissatgers de la 
cooperativa Trèvol, una empresa pionera en el camp de l’ecomissatgeria a tot l’estat 
espanyol, que també té motocicletes i furgonetes, fan aquest servei en bicicleta des de 
l’any 1993» (1 punt). 
 
2. Analitzeu les dues paraules següents i expliqueu de quines parts es componen: 
ecomissatgeria i motocicletes (1 punt). 
 
3. Assenyaleu els adjectius que trobeu en aquest fragment i escriu la forma de femení 
singular de cada un: «Les bicicletes no tenen suficient autonomia per ser utilitzades 
diàriament, amb una mitjana de 60 o 70 quilòmetres per missatger. Per això també ens 
interessen els vehicles elèctrics, perquè podem oferir un servei ecològic de manera 
integral, ampliant la zona d’actuació i de serveis» (1 punt). 
 
4. Anàlisi sintàctica de l’oració següent: «La nostra ocupació no és una feina per sortir 
del pas, sinó una aposta clara per compaginar l’afició d’anar amb bici amb una professió 
digna» (1 punt). 
 
5. Parafrasegeu l’oració anterior de manera que la frase resultant tinga aproximadament 
el mateix contingut però les paraules que la formen no siguen sempre les mateixes que 
en l’original. Expliqueu els canvis produïts i quines relacions hi ha entre les paraules de 
la frase tal com apareixen al text i les que heu posat en substitució d’aquestes. (2 
punts). 
 
6. Proposeu antònims  dels mots següents  que apareixen al text i expliqueu quin seria el 
significat dels antònims proposats: carreguen; han obligat; autonomia; defensors; 
perdre; econòmic; màxim; compatible; professional. (2 punts). 
 
7. Feu un resum del text i comenteu el títol i algun aspecte que us haja interessat del 
contingut textual (2 punts). 


