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

Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años 
 

Convocatòria: 

Convocatoria: 

2021 

 

 

 

 

Assignatura:    Valencià 

Asignatura:    Valenciano 

 

Heu de contestar: De la primera part sols 4 de les 6 preguntes (1.5 punts cada pregunta). De la 

segona part, sols una de les dues primeres preguntes (2 punts) i també la tercera pregunta (2 

punts). 

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 braçalet que li diu al teu cap si ets feliç a la feina 

 

Quan Xavi Escales va entrar a Asics, aquesta empresa japonesa ocupava una de les 

últimes posicions al rànquing de les 20 marques esportives més importants a Espanya. 

Part del seu objectiu era fer que la firma pugés esglaons, però no disposava de gaires 

recursos per aconseguir-ho, i ell i un company van decidir resoldre el trencaclosques 

invertint a fer feliç el personal d’atenció al client i els venedors. Facilitar-los l’accés al 

gimnàs o portar un fisioterapeuta a la feina va fer efecte i el 2016 Asics entrava al podi 

de les grans companyies. 

La qüestió és que ja llavors, i també un temps més tard, quan aquest treballador va 

decidir muntar-s’ho pel seu compte i ajudar altres empresaris a aconseguir la fita que ell 

havia assolit a Asics, va veure que no existia cap eina que mesurés l’efecte d’introduir 

propostes de benestar a les oficines. El desenllaç de la història no sorprendrà: Escales va 

decidir crear-la ell mateix. 

Així va nàixer Always People First Tech (APF Tech). La proposta consisteix en un 

braçalet semblant a un rellotge intel·ligent que mesura la variabilitat del ritme cardíac 

per determinar l’estat emocional de qui el porta. 

“Mesurem paràmetres biomèdics de les persones, no els preguntem com estan, perquè 

els estudis demostren que els éssers humans som bastant dolents explicant com ens 

sentim”, explica Escales. “La tecnologia mesura com reacciona el cos: mesurem 

paràmetres que la ciència correlaciona amb el nostre benestar”, puntualitza. 

Segons resumeix el fundador d’APF Tech, hi ha quatre raons bàsiques que expliquen 

que s’altere el ritme cardíac d’una persona: que prenga en excés qualsevol beguda 

estimulant, que faça activitat física de certa intensitat o que visca situacions plaents o 

dolentes. “El que fem és ensenyar a l’algoritme durant cinc o sis setmanes a entendre 
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quan es tracta d’una cosa positiva i quan d’una negativa”, diu Escales. És a dir, durant 

una mica més d’un més l’aplicació connectada al braçalet li demana a l’usuari que 

identifique amb una cara trista o amb una cara contenta un pic detectat. Després 

d’aquest període i amb tota la informació disponible, la intel·ligència artificial fa la seua 

feina i permet a l’usuari descobrir quines coses li generen malestar i quines el fan estar 

més relaxat. 

Però a qui en realitat va dirigida l’eina és als caps de les empreses on treballen aquestes 

persones. La idea és que els responsables puguen identificar patrons per proposar 

millores col·lectives i incrementar el benestar. “L’empresa pot fer coses per ajudar la 

gent, pot reaccionar: si veuen que el dilluns la gent té pitjors nivells potser poden 

proposar activitats els dilluns perquè estiguen millor”, planteja. “El que han de tenir 

clar, però, és que això és voluntari, que els empleats s’hi poden apuntar o no”, matisa. I 

que si hi accedeixen també tenen l’opció de cedir la seua informació, però de manera 

anònima. 

 

     Paula Clemente, Diari Ara 06/02/2021 (adaptació) 

 

 

 

 

 

 

 

Primera part 

 

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

paraules en el full de respostes. [1.5 punts] 

Ençà i en__à de l’obra publicada, Carmelina Sánchez-Cutillas és una personalitat 

inco__mensurable. Sens dubte, la gran escri__tora valenciana del segle XX –encara 

pendent de desc__brir en molts aspectes. La seua veu, enamorada de la vida, del 

coneix__ment i de les paraules, va tempte__ar una triple rebe__ió justa i nece__ària: 

contra la submi__ió lingüística, contra el totalitarisme ideològic i contra totes les 

intricades i fossili__ades formes de la discriminació per raó de gènere. 

 Joan Borja i M. Àngels Francés, Carmelina Sánchez-Cutillas. Des de les fronteres 

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

cas. Escriviu les respostes en el full de respostes. [1.5 punts] 

a) L’ordinador s’ha espatllat. Has de portar ___ a reparar. 

b) Hi necessites un adaptador. Compra ___ un. 

c) No us he dit el que cal fer.  Cal que us ___ diga? 

d) Vens de classe de pintura? Sí, sí que ___ vinc. 

e) Demà passaré per ta casa. Et va bé que ___ passe? 

  

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. [1.5 punts] 

a) Pere està _______ (CONÈIXER) el nou programa. 

b) Quan nosaltres _______ (PASSEJAR) per la platja sempre fa sol. 

c) Això ha _______ (ÉSSER) la millor cosa que m’ha passat. 

d) Abans vosaltres _______ (PLORAR) per qualsevol cosa, però ara ja no. 

e) M’han _______ (PERMETRE) una estada més llarga a l’estranger. 

 

1.4 Ompliu els buits amb els quantificadors (gens, gens de, res, cap, ningú), segons 

convinga, en les frases següents. Escriviu les solucions en el full de respostes. [1.5 punts] 

a) No m’agradava el menú i no vaig menjar  ___. 

b) Al matí no vaig menjar ___ pa. 

c) No ha vingut  ___ a l’excursió de la muntanya. 

d) A la llibreria, no hi havia ___ llibre nou. 

e) No li agrada ___ el nou encarregat. 

 

1.5 Escriviu les frases següents canviant de gènere les paraules subratllades. Escriviu les 

frases en el full de respostes. [1.5 punts] 

a) En la novel·la, hi havia un déu anomenat Lluís . 

b) El filòleg tenia una alumna.  

c) Han comprat una vaca i dos porcs. 

d) La bruixa del conte era meravellosa. 

e) El jutge ha condemnat l’acusat. 

 

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

Escriviu les solucions en el full de respostes. [1.5 punts] 

a) Han aparcat en una acera. 

b) Vicent ara és el jefe. 

c) Després de dinar sempre demana un palillo. 

d) Aquest sector ja no pot fer huelga. 

e) La brutícia ha embossat les alcantarilles del meu carrer. 
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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. [2 punts]. 

a) Després d’incorporar-se Xavi Escales a Asics, aquesta va entrar a formar part de les 

grans companyies. 

b) Com que no hi havia cap eina que mesurés l’efecte de facilitar les possibilitats de 

benestar en el treball, Escales va sol·licitar-ne una a una empresa. 

c) El braçalet determina l’estat emocional de qui el porta. 

d) Durant una mica més d’unes sis setmanes s’ensenya a l’algoritme a entendre quan es 

tracta d’una cosa positiva i quan d’una negativa.  

e) L’eina ha de ser de caràcter voluntari, ja que els treballadors han de decidir si s’hi 

apunten o no. 

 

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. [2 punts]. 

a) gaires 

b) trencaclosques  

c) fita 

d) mesurar (al text: mesurem) 

e) dolent (al text: dolents) 

 

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]. 

 


