
 
  

PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Assignatura/Asignatura: Valencià/Valenciano 

Convocatòria/Convocatoria: 2010-11  60 minuts/60 minutos 

Indicacions: 
Responeu les 10 qüestions següents (bloc A i bloc B); cadascuna val 1 punt. Disposeu d’una hora per a 
fer la prova. Heu d’escriure 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. 

BLOC A 
 
 Llegiu el text següent i responeu les qüestions (1-5) que trobareu més avall. 
 

Vols que et rente els plats? 
Fa uns dies llegia un reportatge sobre la dedicació dels homes a les tasques domèstiques, segons el 
qual el 2009 hi havia 339.000 dedicats íntegrament a aquests menesters. Em quede estupefacta. Per 
la xifra? Nooooo! Perquè al segle XXI encara és notícia el fet que un home (o tres-cents mil) es 
dediquen a fer les coses de casa.  
 No me'n puc estar de portar el reportatge a una de les meues classes per debatre'l. Abans de 
reportar-vos algunes de les opinions que s'hi van exposar, he de dir-vos que només tinc un alumne, 
la resta són dones que voregen la trentena d'anys i la majoria vénen a aprendre valencià perquè 
tenen la intenció d'opositar. Després de llegir el text en veu alta els llance una pregunta simple, que 
intente plantejar de la manera més neutra possible: “Els vostres marits col·laboren en les tasques 
domèstiques?” La primera a contestar, una xica de 28 anys, diu: “Clar, el meu home sí que m'ajuda a 
casa”. Primera errada! Ens ho hem de llevar del cap (i sobretot els ho hem de llevar del cap, a ells): 
no es tracta d'ajudar, a veure si ho entenem d'una vegada! Es tracta de col·laborar e-qui-ta-ti-va-
ment.       

Expose el meu argument i llavors intervé una altra alumna: “Dona, però és que el meu marit és 
professor de la universitat”. Segona errada! I què, que siga professor?! Hauríem de saber ja que el 
prestigi de les persones no rau en la professió o en l'èxit acadèmic o professional, sinó en el caràcter 
i en l'actitud. A més, molts homes arribem a assolir prestigi professional, de vegades, gràcies a 
almenys dues dones: la mare que els apuja en la infantesa i l'adolescència i la companya que els fa 
suport en la maduresa.   
          “Jo pense —diu una altra— que no és culpa seua el fet de no col·laborar a casa tant com 
convindria, és que l'han educat així”. Ah! Això també ho diuen molts per justificar-se, però jo tinc la 
sensació que molts no s'ho creuen perquè realment NO els han educat així, sinó que han tingut 
mares (sobretot els més joves) que els han criat amb la voluntat que siguen persones capaces, 
homes íntegres que no necessiten de la mà de cap dona que els planxe una camisa o els traga les 
castanyes del foc. En homes de mitjana edat del segle XXI la manca de col·laboració en les tasques 
domèstiques no és una qüestió d'educació; és una qüestió de comoditat i de tirar-li barra a 
l'assumpte: entre l'opció de complir amb les seues obligacions casolanes i la de deixar que els ho 
facen tot, la tria està clara.           
         Feu-me cas: quan un home us diga: “Estimada, et rente els plats”? Teniu dues opcions: o li 
recordeu que ell també embruta plats i per tant, “no ens renta els plats” sinó que “renta plats”; o 
l'engegueu a pastar fang, perquè si li deixeu creure que us fa un favor, morireu en l'intent de 
conciliar la vida laboral amb la familiar. 

(Lliris Picó Carbonell, diari El Punt, 21-11-2010) 
 



1. Digueu quin és el tema del text. 
 

2. Feu un resum del contingut del text (idees principals i secundàries, organització de la 
informació al llarg del text). 

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

a) Hui en dia encara és notícia que els homes facen tasques domèstiques. 
b) No es tracta que els homes col·laboren, es tracta d’ajudar en les coses de la casa. 
c) El prestigi de les persones depén de la professió i de l’èxit acadèmic o professional. 
d) Els homes dels s. XXI no col·laboren en les tasques domèstiques per l’educació rebuda. 
e) La conciliació entre la vida laboral i la vida familiar és molt difícil sense la col·laboració dels 

dos membres de la parella en les tasques domèstiques. 
 

4. Doneu un sinònim o expliqueu què volen dir en el text les paraules o les expressions següents. 
Les trobareu subratllades dins el text. 
a) tasca (al text: tasques) 
b) la resta 
c) llavors 

d) assolir  
e) suport  

 
 
5. Doneu la vostra opinió raonada sobre el tema que planteja el text.  
 

BLOC B (Ara responeu les qüestions següents (de 6 a 10) que trobareu més avall.) 
 

6. Torneu a escriure les frases següents sense els errors ortogràfics, lèxics i gramaticals que hi 
puga haver. 
a) Tinc que fer un exam de valencià dissapte que ve. 
b) Hui porte un bocadillo d’atún per a almorsar. 
c) Han llevat el cenicers de l’entrà perquè està prohibit fumar. 
d) Hem comprat cartxofes i melocotons. 

 
7. Completeu les frases amb els articles determinats (el, la, l’), les preposicions i/o les 

contraccions que convinguen en cada cas. 
a) Hem anat ______ aeroport _____ els amics 

______ meus cosins. 
b) Passejava _______ avinguda quan sentí 

un crit ______ àtic. 

c) Eixiu ______ aula ____ silenci, per favor. 
d) _____ insalubritat _______ habitació és la 

causa ________ humitat. 

 
8. Escriviu res, gens, cap, ningú o prou segons calga en cada cas. 

a) Ahir no va venir _________ a la classe de les deu.  
b) En acabar la redacció no farem _________ més, perquè ja hem treballat __________. 
c) No hi ha _________ ordinador que funcione bé. 
d) Ahir feia molt de fred, però hui ja no en fa __________. 

 
9. Completeu les frases següents amb la forma dels pronoms febles corresponents. 

a) M’agrada París. Quan ____ anirem? 
b) Deixa açò ací i després ____ portes allà. 
c) Ací tens els quadres, penja ____ a la 

paret. 

d) Tinc dos fills. I tu, quants _____ tens? 
e) Quines cosines més simpàtiques que 

tens. Per què no ____ dius que vinguen a 
la festa?  

 
10. Completeu les frases següents amb la forma adequada del verb que hi ha entre parèntesis. 

a)  Volen que jo (FER) _______ un logotip per a l’empresa que (TRANSMETRE) ___________ els 
valors de l’esforç i la competitivitat. 

b) I vosaltres, (ESTAR) __________ segurs que no (PODER) _________ ajudar-nos. 

c) Cada matí jo (EIXIR) __________ a caminar durant una hora. 


