PROVA D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2010
ORIENTACIONS SOBRE EXAMEN PART SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTAT a1 LLENGUA I LITERATURA (CASTELLÀ)

El contingut de l'examen se cenyirà als criteris d'avaluació de la matèria, establits en la
RESOLUCIÓ de 17 d'agost del 2009, per la que s'establix el currículum de les matèries que
formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de
Formació Professional i dels cicles preparatoris d'estes proves a la Comunitat Valenciana.
La normativa vigent establix, dins dels criteris de qualificació, que “es calcularà la mitjana
aritmètica amb dos decimals de les notes de Llengua i Literatura i de Ciències Socials, que serà
la nota de la Part Sociolingüística”. D'acord amb açò, la prova constarà de CINC PREGUNTES,
realitzades sobre un text, cada una de les quals tindrà una qualificació de fins a 2 punts.

L'examen constarà de:
•

Un text, triat d'acord amb la tipologia textual que té en compte el tema, la intenció i l'àmbit
d'ús (textos literaris, periodístics, publicitaris, humanístics, científics, juridicoadministratius,
divulgatius i col·loquials), i amb les modalitats de text segons la seua forma d'expressió
(narració, descripció, exposició i argumentació).

Cinc preguntes que versaran sobre les qüestions següents:
1.

Comunicació:
•

Comprensió i expressió escrites amb el text com a referència (resum, tema, possible
títol, opinió personal argumentada sobre el tema). Sobre el mateix text, preguntes
relacionades amb la comunicació lingüística (elements de la comunicació i funcions
del llenguatge en el text)

Tipologia textual. Identificació del text, d'acord amb la classificació dalt exposada.

2.

Coneixement de la llengua:
•

Apartat lexicosemàntic, tant pel que fa a que l'alumne explique el significat que
alguns termes tenen en el text, com pel que fa al seu coneixement de conceptes com a
sinonímia, i antonímia; polisèmia i homonímia, etc.; formació de paraules; paraules
patrimonials, neologismes, cultismes, préstecs, etc.

•

Apartat de Gramàtica (forma, funció i significació de les diferents categories
gramaticals; funcions sintàctiques dels diferents sintagmes; tipus d'oració simple o
composta. Tot això en el text). Reconeixement dels procediments més importants que
s'empren per a aconseguir la coherència i la cohesió en el text concret.

ORIENTACIONS prova d'accés a cicles formatius grau mitjà 2010

3.

Llengua i societat:
•

4.

Característiques generals del bilingüisme. La situació actual de la Comunitat
Valenciana.

Educació literària:
•

Trets característics dels gèneres literaris. Característiques generals dels principals
moviments literaris, obres i autors, de la literatura castellana.

Atés que les cinc preguntes versen sobre el text proposat, les preguntes sobre Literatura
només apareixeran si el text triat fora literari. Igualment, la possible pregunta sobre el
bilingüisme no apareixerà de manera teòrica, sinó en el cas que en el text de referència es
tractara algun tema relacionat amb les llengües constitucionals.

Es valoraran els aspectes següents:
•

Les formes:
- els encapçalaments (títols, subtítols, aparatados),
- els marges del text escrit,
- la sagnia de cada paràgraf,
- una cal·ligrafia adequada i llegible.

•

L'ortografia:
- la utilització de les grafies i dels accents correctes,
- la correcta separació de paraules,
- l'ocupació correcta de les majúscules i dels signes de puntuació.

•

La coherència semàntica i la gramaticalitat dels enunciats:
- l'ocupació d'un vocabulari d'acord amb la matèria,
- la utilització d'una expressió escrita adequada al nivell de l'examen,
- la concordança gramatical exigida entre les distintes paraules,
- la correcta ordenació de les idees
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PROVA D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2010
ORIENTACIONS SOBRE EXAMEN PART SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTAT a1 LLENGUA I LITERATURA (VALENCIÀ)

El contingut de l'examen se cenyirà als criteris d'avaluació de la matèria, establits en la
RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2009, per la qual s'estableix el currículum de les matèries que
formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.de
Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes proves a la Comunitat Valenciana.
La normativa vigent estableix, dins dels criteris de qualificació, que “es calcularà la mitjana
aritmètica amb dos decimals de les notes de Llengua i Literatura i de Ciències Socials, que serà
la nota de la Part Sociolingüística”. D'acord amb açò, la prova constarà de CINC PREGUNTES,
realitzades sobre un text; cadascuna de les quals tindrà una qualificació de fins a 2 punts.
L'examen constarà de:
• Un text, triat d'acord amb la tipologia textual que té en compte el tema, la intenció i l'àmbit
d'ús (textos literaris, periodístics, publicitaris, humanístics, científics, jurídicoadministratius,
divulgatius i col·loquials), i amb les modalitats de text segons la seua forma d'expressió
(narració, descripció, exposició i argumentació).
• Cinc preguntes que versaran sobre les següents qüestions:

1. COMUNICACIÓ:
Comprensió i expressió escrites amb el text com referència (resum, tema, possible títol,
opinió personal argumentada sobre el tema). Sobre el text en qüestió, es faran preguntes
relacionades amb la comunicació lingüística (elements de la comunicació i funcions del
llenguatge en el text)
Tipologia textual. Identificació del text, d'acord amb la classificació exposada anteriorment.

2. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA:
Apartat lèxicosemàntic: l'alumne haurà de saber explicar el significat que tenen alguns termes
en el text; haurà de saber conceptes com sinonímia i antonímia; polisèmia i homonímia.;
formació de paraules; paraules patrimonials, neologismes, cultismes, préstecs, etc., i la seua
utilització.
Apartat de Gramàtica (forma, funció i significació de les diferents categories gramaticals;
funcions sintàctiques dels diferents sintagmes; tipus d'oració simple o composta. Tot això en el
text). Reconeixement dels procediments més importants que s'empren perquè un text tinga
coherència i cohesió

3. LLENGUA I SOCIETAT:
Característiques generals del bilingüisme. La situació actual de la Comunitat Valenciana.
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4. EDUCACIÓ LITERÀRIA:
Trets característics dels gèneres literaris. Característiques generals dels principals
moviments literaris, obres i autors, de la literatura valenciana.
Atès que les cinc preguntes versen sobre el text proposat, les preguntes sobre Literatura
només apareixeran si el text triat fora literari. Igualment, la possible pregunta sobre el
bilingüisme no apareixerà de manera teòrica, sols en cas que el text de referència tractara
d’algun tema relacionat amb les llengües constitucionals.

Es valoraran els següents aspectes:
LES FORMES:
Els encapçalaments (títols, subtítols, apartats).
Els marges del text escrit.
La sagnia de cada paràgraf.
Una cal·ligrafia llegible.

L'ORTOGRAFIA:
La utilització correcta de les grafies i dels accents.
La correcta separació de paraules.
La utilització correcta de les majúscules i els signes de puntuació.

LA COHERÈNCIA SEMÀNTICA I GRAMATICALITAT DELS ENUNCIATS:
La correcta ordenació de les idees.
La utilització correcta d'un vocabulari d’acord amb la matèria.
Les concordances gramaticals de gènere i nombre.
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PROVA D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2010
ORIENTACIONS SOBRE EXAMEN PART SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTAT a2 CC. SOCIALS: Geografia i Història

El temari sobre el qual es proposaran els exercicis pràctic i teòric, està arreplegat en el DOCV
de 8 de setembre del 2009 sobre l'accés a Cicles de Grau Mitjà. És especialment important
que en l'examen l'estudiant demostre capacitat de comprensió lectora i expressió escrita,
capacitat d'anàlisi i de síntesi, capacitat de raonament i argumentació.
Constarà de dos exercicis pràctics i dos exercicis teòrics o qüestions a desenrotllar.
La valoració atribuïda a cada pregunta serà de dos punts i mig per als pràctics i dos punts per
als teòrics.

Part pràctica:
•

Confeccionar i/o comentar climogramas

•

Confeccionar i/o comentar piràmides d'edat

•

Localització en el mapa d'accidents, països, ciutats…

•

Confeccionar cronologies històriques

Valoració: Es valorarà a l'hora de la correcció, el dibuix clar i correcte del gràfic, de l'escala
emprada i de les magnituds que ho definixen.

Part teòrica:
Sobre el currículum que figura en l'Orde del DOCV dalt mencionada. Entre altres, es podran
plantejar exercicis com:
•

Redacció de definicions i explicacions ordenades.

•

Resolució de qüestions sobre un text.

•

Associació o emparellament, respostes múltiples, completar buits i ordenar frases

Valoració: L'ortografia, la coherència semàntica i gramatical, organització d'idees, concordança
gramatical en gènere i número, els signes de puntuació i sobretot l'ocupació d'un vocabulari
adequat dels termes de Geografia i/o d'Història.
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