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BLOC 1. COMPRENSIÓ LECTORA
1. Llegiu el text següent i digau si són vertaderes o falses les afirmacions que hi ha a
continuació.
Article 1
Objecte
Aquest Reial decret té per objecte regular els aspectes bàsics de l’ordenació dels estudis oficials de
postgrau, comprensius del segon i tercer cicles del sistema espanyol d’educació universitària, de
conformitat amb les línies generals emanades de l’Espai Europeu d’Educació Superior i de
conformitat amb el que preveu l’article 88.2 de la Llei orgànica, de 21 de desembre, d’universitats.
Article 2
Programes oficials de postgrau
Els estudis oficials de postgrau tenen com a finalitat l’especialització de l’estudiant en la seva
formació acadèmica, professional o investigadora, i s’articulen en programes integrats pels
ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols de màster o de doctor.
Article 3
Accés als estudis oficials de postgrau
1. Sens perjudici de les condicions específiques que conté l’article 103 respecte del doctorat, per
accedir als estudis oficials de postgrau cal tenir el títol de grau o un altre expressament declarat
equivalent. Excepcionalment, i amb la sol·licitud prèvia individual i raonada de la persona
interessada, les universitats, mitjançant una resolució del rector, amb l’informe previ vinculant del
consell de direcció, poden admetre els estudiants que, encara que no tenguin el títol
corresponent, acreditin haver superat almenys 180 crèdits corresponents als ensenyaments de
primer cicle, sempre que en aquest nombre de crèdits s’incloguin els continguts formatius comuns
d’un títol de grau.
2. Els estudiants que tenguin un títol d’educació superior estranger i pretenguin cursar a Espanya
estudis de postgrau poden accedir-hi amb l’homologació prèvia amb el títol espanyol que habiliti
per a l’accés esmentat, de conformitat amb el procediment que preveu la normativa vigent sobre
aquesta matèria.
No obstant això, les universitats poden admetre titulats d’acord amb sistemes educatius
estrangers sense necessitat que homologuin els seus títols, amb la comprovació prèvia que
acrediten un nivell de formació equivalent als títols espanyols de grau corresponents i que faculten
en el país expedidor del títol per accedir a estudis de postgrau. Aquesta admissió no implica, en
cap cas, l’homologació del títol estranger que tengui la persona interessada, ni el seu
reconeixement a altres efectes que el de cursar estudis de postgrau. Una vegada superats els
ensenyaments de postgrau corresponents, els títols de màster o de doctor obtinguts tenen
validesa oficial plena.
Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau (adaptació)
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V

F

En el sistema universitari espanyol, els estudis oficials de postgrau inclouen el
segon i tercer cicles. L’objecte del Reial decret és regular els aspectes bàsics de
la seva ordenació.
L’objectiu de qualsevol estudi oficial de màster és l’especialització de
l’estudiant. Una vegada superat, tots els estudiants obtenen el títol de doctor.
Les universitats poden admetre en els estudis oficials de postgrau una persona
que acrediti haver superat 190 crèdits corresponents als ensenyaments de
primer cicle, sempre que en aquests crèdits s’incloguin tots els continguts
formatius comuns d’un títol de grau.
Si l’estudiant pretén accedir a un estudi oficial de postgrau amb un títol
d’educació superior estranger, la universitat l’hi ha d’homologar prèviament
amb el títol espanyol, de conformitat amb el reglament universitari.
En els estudis oficials de postgrau hi ha la possibilitat d’admetre persones que
han estudiat a l’estranger sense l’homologació prèvia preceptiva.
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2. A continuació hi ha nou fragments que corresponen a tres resolucions diferents.
Llegiu-los i ordenau-los dins les graelles que hi ha a la pàgina següent.

A Denegar la subvenció sol·licitada per renovar equipaments tèrmics de baixa potència.
D’acord amb l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, la resolució per la qual s’acordi trametre
B
l’expedient s’ha de notificar a totes les persones que hi constin com a interessades i se
les ha de citar perquè puguin comparèixer com a demandats en el termini de nou dies.
L’article 3 del Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins de les
C Illes Balears, faculta la Conselleria d’Agricultura i Pesca per establir zones de veda
amb l’objectiu d’afavorir la protecció i la regeneració dels recursos marins vius.
Dia 24 de juny de 2010, la Unió General de Treballadors (UGT) va interposar un
D recurs contenciós administratiu contra la Resolució del director general del Servei de
Salut de les Illes Balears de 16 de juny de 2010.
E

Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu perquè es puguin
personar com a demandades davant el Tribunal en el termini de nou dies des que
s’hagi publicat aquesta Resolució.

F

Establir des de l’1 de novembre de 2011 fins al 31 de gener de 2012 una veda per al
calament d’arts d’emmallament a les aigües interiors de les Pitiüses.

L’apartat sisè del punt 5 de la Resolució de convocatòria de les subvencions estableix
que el procediment de denegació de la subvenció ha d’acabar mitjançant una
G
resolució expressa de la consellera, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Actualment, la Conselleria de Presidència exerceix la competència respecte a
H l’aplicació de les mesures de protecció dels recursos marins de les Illes Balears, segons
el Decret 18/2010, de 4 de juny, del president del Govern.
I

El dia 1 de juny de 2009, la senyora Maria Sánchez Montiel va presentar a la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia una sol·licitud de subvenció per renovar
equipaments tèrmics de baixa potència.
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Resolució 1

Resolució 2

Resolució 3

FRAGMENT 1

FRAGMENT 1

FRAGMENT 1

FRAGMENT 2

FRAGMENT 2

FRAGMENT 2

FRAGMENT 3

FRAGMENT 3

FRAGMENT 3
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BLOC 2. EXPRESSIÓ ESCRITA
3. El Consell Insular de Mallorca ha publicat una convocatòria de subvencions destinades
a associacions de gent gran per a l’any 2012. Redactau un ofici per comunicar a una de
les persones sol·licitants que manca documentació en la sol·licitud que ha presentat.
(extensió aproximada: 70-100 paraules). (15 punts)
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4. Sou el secretari o la secretària de la Comissió d’Avaluació Acadèmica de l’Escola d’Arts
Gràfiques de les Illes Balears. Redactau l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc dia
30 de maig de 2012 i a la qual assistiren cinc dels set membres. Entre altres
assumptes, s’hi tractà de la memòria anual de l’Escola i de l’informe sobre el
rendiment acadèmic del curs 2011-2012 (extensió aproximada: 200-250 paraules).
(30 punts)
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BLOC 3. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU
5. De les tres opcions següents, indicau quina és la més adequada segons els criteris de
redacció de llenguatge administratiu.
a)

1. El Govern de les Illes Balears s’ha adherit al mecanisme extraordinari de
finançament del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. El Govern de les Illes Balears s’ha adherit al mecanisme extraordinari de
finançament del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
3. El Govern de les Illes Balears s’ha adherit al Mecanismo Extraordinario de Financiación
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

b)

1. Em plau comunicar-li que actualment no hi ha cap factura pendent de pagament
a l’empresa Informàtica Balear, SA. Per a més informació, s’ha de posar en
contacte amb la Unitat de Gestió Econòmica.
2. Li comunic que actualment no hi ha cap factura pendent de pagament a
l’empresa Informàtica Balear, SA. Per a més informació, us heu de posar en
contacte amb la Unitat de Gestió Econòmica.
3. Us comunic que actualment no hi ha cap factura pendent de pagament a
l’empresa Informàtica Balear, SA. Per a més informació, us heu de posar en
contacte amb la Unitat de Gestió Econòmica.

c)

1. A petició de la directora general, el Departament Tècnic ha analitzat els serveis
que presten les oficines d’ajuda a les víctimes del delicte i ha elaborat un catàleg
de mesures per millorar-lo.
2. A petició de la directora general, el Departament Tècnic ha duit a terme una
anàlisi dels serveis que presten les oficines d’ajuda a les víctimes del delicte i ha
procedit a l’elaboració d’un catàleg de mesures per millorar-lo.
3. A petició de la directora general, el Departament Tècnic ha analitzat els serveis
que presten les oficines d’ajuda a les víctimes del delicte i ha elaborat un catàleg
de mesures per procedir a millorar-lo.

d)

1. En cas d’absència, vacant o malaltia, les funcions del president són exercides per
part del vicepresident.
2. En cas d’absència, vacant o malaltia del president, el vicepresident n’exerceix les
funcions.
3. En cas d’absència, vacant o malaltia, les funcions del president són exercides pel
vicepresident.
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1. En tot el no previst expressament en aquest Reial decret, la Comissió s’ha
d’ajustar al diposat en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992.
2. En tot allò no previst expressament en aquest Reial decret, la Comissió s’ha
d’ajustar al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992.
3. En tot el que no preveu expressament aquest Reial decret, la Comissió s’ha
d’ajustar al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992.

f)

1. La directora va prometre als assistents a la reunió que els faria arribar una còpia
de les mesures adoptades per millorar el funcionament del centre.
2. La directora va prometre als assistents a la reunió que els faria arribar una còpia
d’aquelles mesures adoptades per millorar el funcionament del centre.
3. La directora va prometre als assistents a la reunió que els faria arribar còpia
d’aquelles mesures adoptades per millorar el funcionament del centre.

g)

1. Segons l’apartat tres de la disposició transitòria 4a, en el termini de tres mesos
les pàgines d’Internet de les administracions públiques s’han d’adaptar al que
disposa l’article 5.
2. Segons l’apartat 3 de la disposició transitòria 4a, en el termini de tres mesos les
pàgines d’Internet de les administracions públiques s’han d’adaptar al que
disposa l’article cinquè.
3. Segons l’apartat 3 de la disposició transitòria quarta, en el termini de tres mesos
les pàgines d’Internet de les administracions públiques s’han d’adaptar al que
disposa l’article 5.

h)

1. La Senyora Presidenta informa la resta de membres sobre les reunions que ha
mantingut amb l’Honorable Senyor President del Consell Insular d’Eivissa.
2. La presidenta informa la resta de membres sobre les reunions que ha mantingut
amb el president del Consell Insular d’Eivissa.
3. La Sra. presidenta informa la resta de membres sobre les reunions que ha
mantingut amb el Sr. president del Consell Insular d’Eivissa.

i)

1. El Decret esmentat preveu les mesures següents per reduir el consum d’energia
elèctrica en els edificis públics:
2. L’esmentat Decret preveu les mesures següents per reduir el consum d’energia
elèctrica en els edificis públics:
3. El Decret esmentat preveu les següents mesures per reduir el consum d’energia
elèctrica en els edificis públics:
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1. El pagament telemàtic de les autoliquidacions, d’acord amb l’article 4.1 de
l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 14 de maig de 2004, es
pot fer en qualsevol de les entitats col·laboradores autoritzades per la conselleria
competent en matèria d’hisenda.
2. El pagament telemàtic de les autoliquidacions es pot fer, d’acord amb l’article
4.1 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 14 de maig de
2004, en qualsevol de les entitats col·laboradores autoritzades per la conselleria
competent en matèria d’hisenda.
3. D’acord amb l’article 4.1 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació de 14 de maig de 2004, el pagament telemàtic de les autoliquidacions
es pot fer en qualsevol de les entitats col·laboradores autoritzades per la
conselleria competent en matèria d’hisenda.
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6. Encerclau l’abreviació que correspongui en cada cas.
a)

Dimarts

dm.

dts.

dt.

b)

Passeig

pg.

psg.

pig.

c)

societats anònimes

SA

SAs

S.A.

d)

Molt Honorable
Senyora

Molt Hble. Sra.

Mt. Hble. Sra.

M. Hble. Sra.

e)

sense número

S/N

s/n

s. núm.

f)

adreça electrònica

a/e

AE

e-mail
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7. Puntuau els fragments següents.
D’acord amb l’apartat 4 de l’article 53 de la Llei 16/2003 el sistema d’informació sanitària
ha d’estar a disposició dels usuaris que són les administracions públiques els gestors i els
professionals de la sanitat i els ciutadans
D’altra banda la Llei 44/2003 recull l’establiment del registre de professionals que ha de
permetre fer efectiu els drets dels ciutadans respecte de les prestacions sanitàries i atendre
la planificació adequada dels recursos humans del sistema de salut i també determina les
dades dels professionals sanitaris que tenen caràcter públic i han de ser accessibles a la
població
_________________________
La Conselleria de Salut i Consum ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir la
confidencialitat de la informació, com també el seu ús amb finalitats exclusivament
estadístiques científiques o sanitàries d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica
15/1999 de 13 de desembre de protecció da dades de caràcter personal la Llei 5/2003 de
4 d’abril de salut de les Illes Balears la Llei 14/1986 de 25 d’abril general de sanitat i la Llei
41/2002 de 14 de novembre reguladora de l’autonomia del pacient i dels drets i les
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica
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8. Encerclau o subratllau les paraules d’aquests fragments que han d’anar en majúscula.
a) La consellera de salut i consum, en representació de l’administració de la comunitat
autònoma de les illes balears, i el batle, en representació de l’ajuntament de sa pobla,
han signat un conveni en matèria de prevenció de malalties de transmissió sexual.
b) El ple de la comissió interterritorial del sistema nacional de salut va adoptar un acord
sobre els registres de professionals sanitaris, publicat en el boe mitjançant la resolució
del director general de recursos humans de dia 27 de març de 2007.
c) El cap del servei d’indústria va emetre un informe en què conclou que s’ha d’inadmetre
la sol·licitud presentada perquè és extemporània.
d) L’oposició considera que el projecte de llei de mesures tributàries vulnera la constitució
espanyola i l’estatut d’autonomia.
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9. De les tres opcions següents, indicau quina és la correcta.
a)

1. El rector ha declarat que les retallades afectaran als professors associats i el personal
d’administració i serveis.
2. El rector ha declarat que les retallades afectaran els professors associats i el personal
d’administració i serveis.
3. El rector ha declarat que les retallades afectaran als professors associats i al personal
d’administració i serveis.

b)

1. La resolució judicial és l’acte processal provinent d’un tribunal, mitjançant el qual resol
les peticions de les parts, o autoritza o ordena el compliment de determinades mesures.
2. La resolució judicial és l’acte processal provinent d’un tribunal, mitjançant el que resol
les peticions de les parts, o autoritza o ordena el compliment de determinades mesures.
3. La resolució judicial és l’acte processal provinent d’un tribunal, mitjançant el què resol
les peticions de les parts, o autoritza o ordena el compliment de determinades mesures.

c)

1. Com que en el termini establert els vocals no havien presentat les seves propostes, la
presidenta les hi va demanar una altra vegada per escrit.
2. Com que en el termini establert els vocals no havien presentat les seves propostes, la
presidenta els hi va demanar una altra vegada per escrit.
3. Com que en el termini establert els vocals no havien presentat les seves propostes, la
presidenta els les va demanar una altra vegada per escrit.

d)

1. L’associació ja ha anunciat que apel·larà la sentència perquè considera que no és
ajustada a dret.
2. L’associació ja ha anunciat que apel·larà contra la sentència perquè considera que no
és ajustada a dret.
3. L’associació ja ha anunciat que apel·larà a la sentència perquè considera que no és
ajustada a dret.

e)

1. El termini per presentar els projectes és des del 30 de maig fins al 20 de juny.
2. El termini per presentar els projectes és des del 30 de maig fins el 20 de juny.
3. El termini per presentar els projectes és desde el 30 de maig fins al 20 de juny.

f)

1. La consellera ha dictat una resolució aprovant atorgar una subvenció a l’entitat Figues
Seques, SL.
2. La consellera ha dictat una resolució en la qual atorga una subvenció a l’entitat Figues
Seques, SL.
3. La consellera ha dictat una resolució aprovant l’atorgament d’una subvenció a l’entitat
Figues Seques, SL.
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1. Els aspirants han d’acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al
nivell de certificat B2 o equivalent, d’acord a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura
de 30 de març de 2011.
2. Els aspirants han d’acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al
nivell de certificat B2 o equivalent, en atenció a l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 30 de març de 2011.
3. Els aspirants han d’acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al
nivell de certificat B2 o equivalent, d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 30 de març de 2011.

h)

1. S’ha de presentar un certificat mèdic en el qual s’hi faci constar que no hi ha cap
impediment sanitari per manipular productes fitosanitaris.
2. S’ha de presentar un certificat mèdic en el qual es faci constar que no hi ha cap
impediment sanitari per manipular productes fitosanitaris.
3. S’ha de presentar un certificat mèdic on s’hi faci constar que no hi ha cap impediment
sanitari per manipular productes fitosanitaris.

i)

1. Tots els assistents a la reunió dubtaven de que aquell acord es pogués complir de
manera eficient.
2. Tots els assistents a la reunió dubtaven de què aquell acord es pogués complir de
manera eficient.
3. Tots els assistents a la reunió dubtaven que aquell acord es pogués complir de manera
eficient.

j)

1. La persona interessada ha estat notificada en relació amb la Resolució del conseller
d’Agricultura i Pesca de dia 23 d’abril de 2012.
2. S’ha notificat a la persona interessada la Resolució del conseller d’Agricultura i Pesca de
dia 23 d’abril de 2012.
3. Se li ha notificat a la persona interessada la Resolució del conseller d’Agricultura i Pesca
de dia 23 d’abril de 2012.
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BLOC 4. TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA
10.

Encerclau el terme que correspongui a cada definició.
1. Registre

a) Actuació que consisteix a examinar minuciosament
una persona o un lloc.

2. Enregistrament
3. Escorcoll

Document amb què s’acredita oficialment i per
escrit uns fets, unes actuacions, el contingut d’un
b)
document o les dades que consten en un arxiu, un
registre o un llibre d’actes.

c)

Document de liquidació de la part proporcional de
les pagues extres, de les vacances i d’altres
conceptes econòmics que dóna per acabada la
relació laboral entre un treballador i un empresari i
per satisfetes les obligacions que se’n deriven.

1. Certificat
2. Certificació
3. Diligència
1. Liquidació
2. Quitança
3. Quitament
1. Acomiadar

d) Rescindir un contracte de treball a algú.

2. Comiadar
3. Resoldre
1. Citar

e)

Requerir algú perquè comparegui en un lloc i en un
moment determinats.

2. Convocar
3. Convidar
1. Preocupar-se

f)

Fixar-se en un afer sense tenir-hi dret, sense ser-hi
demanat, intervenir-hi.

2. Involucrar-se
3. Immiscir-se
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Encerclau o subratllau l’opció correcta o més adequada segons el context de cada
frase.

a) L’article 3 de la Llei 34/1998 ESTABLEIX / CONTEMPLA / INTERESSA que correspon a les
comunitats autònomes la competència per autoritzar les instal·lacions de transport
secundari, sempre que el traçat no surti del seu àmbit competencial.
b) El certificat incloïa EL VISTIPLAU / EL VIST-I-PLAU / EL VIST I PLAU del president del Tribunal.
c) El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ja HA PRONUNCIAT / HA DICTAT /
HA EMÈS la sentència relativa a aquest cas.
d) Atès això, us deman que VINGUEU / COMPAREGUEU / US PERSONEU a les dependències de
la Policia Local de Formentera per presentar la documentació següent:
e) El secretari judicial ha de fer saber al testimoni l’obligació de presentar-se a declarar,
amb L’ADVERTÈNCIA / L’ADVERTIMENT / L’AVÍS que si no ho compleix pot ser castigat amb
una multa de 200 a 1.000 euros.
f) Quan la queixa no sigui procedent, segons el parer de la sala, l’ha de desestimar amb
ELS COSTOS / LES DESPESES / LES COSTES i ho ha de comunicar al tribunal sentenciador
per als efectes corresponents.
g) La Llei també estableix un seguit d’excepcions en les quals no és NECESSARI / PRECÍS
demanar el consentiment per poder cedir les dades de caràcter personal.
h) Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar una còpia CONFRONTADA /
COMPULSADA / ACARADA de tota la documentació original.
i) La secretària ha D’EXPEDIR / D’EMETRE / D’ESTENDRE un certificat en què faci constar les
hores de durada de cada curs.
j) Contra aquesta Resolució, que no ACABA / ESGOTA / EXHAUREIX la via administrativa,
podeu interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Benestar Social.
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Llenguatge administratiu (E)

12.

Juny de 2012

Emplenau els espais buits amb un terme sinònim del que hi ha entre parèntesis o
que correspongui a la definició.

a) El Consell Executiu ha aprovat avui el pla d’actuació _________________ (que dura
diversos anys) per lluitar contra la plaga de la mosca negra.
b) Una de les conseqüències de la crisi ha estat l’augment dels _________________ (ordre
per la qual un llogater ha d’abandonar la propietat).
c) Podeu presentar un recurs d’alçada en el termini d’un mes _________________ (que es
compta) a partir de l’endemà d’haver rebut aquesta notificació.
d) Els treballadors han de presentar sempre el _________________ mèdic (document per
notificar l’alta o la baixa d’un treballador) de baixa.
e) Arran de les desavinences respecte de la implantació d’aquestes mesures, la consellera
ha considerat convenient _________________ (desposseir d’un càrrec) el director general.
f) Bartomeu Pons ja _________________ (compleix els deures d’un càrrec) com a nou gerent
de la Fundació Balears Sostenible.
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