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OPOSICIONS ESCALAR AUXILIAR DE LA 
UNIVERSITAT D'ALACANT 

 
PROVA DE VALENCIÀ 

Juliol 2003 
 

 

1. Ompliu els buits amb la grafia o grafies que corresponga 

 

La realitat en què vivim es troba en un procés de canvis constants que afecten tots 

els àmbits professionals i, en concret, el camp de l’ensenyament i la formació. Cal 

tro___ar noves so___ucions als problemes cada vegada més comple___os 

plante___ats per aquests canvis i, a més, cal fer-ho en el moment i al ritme 

ade___ats. La informació és la pe___a clau del procés de canvi actual. Aquesta 

informació l’hem de transformar en coneix___ment i, al seu torn, en sa___iesa per a 

les persones. La nova societat ens obliga a continuar apre___ent durant tota la vida, 

a a___eptar la nece___itat de formar-nos contínuament. Perquè açò puga arri___ar a 

ser possible, cal tenir estructures molt diverses que aprofiten els nous s___ports de 

la informació que van s___rgint i permeten superar les barreres de temps i espai 

impo___ades per les estructures antigues. Aquestes noves estructures només tindran 

èxit si es posen al servei de les persones i a___uden a construir entorns flexibles, 

i___ediats i personalitzats, els quals a___ans haurien estat impensables. Alguns 

sí___tomes que mostren que estem davant d’una nova societat són la virtualitat, la 

globalitat i la ubiqüitat, aspectes que configuren un nou renaix___ment, que pot 

contribuir a eliminar l’exclusió digital. 

 

2. Poseu accent o dièresi a les paraules del text que ho necessiten 

La cada vegada major presencia de l’electronica en el sector administratiu es el 

resultat d’un lent proces influit no solament per la voluntat de la UE i el govern 

central, sino tambe per tres punts clau, que son: 

a. La pressio social i economica que demana nous serveis i prestacions per part del 

sector administratiu. 
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b. El desenvolupament tecnologic suficient per a adquirir tecnologia gracies a la 

qual establir nous serveis a traves de la web. 

c. La tendencia a incorporar les TIC en el mon administratiu, que li dona major 

eficacia. 

Tot aixo ha provocat un canvi en l’us de les tecniques de gestio interna. Aquest 

canvi fa que s’introduisquen nous models per a gestionar serveis. 

 

3. Completeu les frases següents amb la forma adequada dels verbs que hi ha 

entre parèntesis 

a. T’he demanat que _______________ (FER) una còpia d’aquell informe. 

b. En aquest moment, jo no _______________ (PODER) atendre’l, però demanaré 

al meu company que l’_______________ (ATENDRE) ell. 

c. Li demanaré que quan _______________ (REBRE) la notificació 

_______________ (EXIGIR) una còpia del document. 

d. Abans ells sempre ens _______________ (DIR) que _______________ 

(BUSCAR) una solució a cada problema. 

e. Tu sempre m’_______________ (INTERROMPRE) quan més concentrada 

estic. 

f. Crec que m’han _______________ (EXCLOURE) del curs per falta de places. 

g. Jordi mai diu les coses clares i sempre vol que nosaltres l’_______________ 

(ENTENDRE). 

 

4. Escriviu la paraula corresponent en cada frase, segons la definició que apareix 

entre parèntesis 

a. No sé encara si faré el curs d’anglès en el primer o en el segon 

______________________ (període de quatre mesos). 

b. Si no trobeu el professor al despatx, deixeu els treballs en la seua 

______________________ (receptacle amb una obertura llarga i estreta per a 

deixar-hi la correspondència). 
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c. M’agrada molt la meua faena i, a més, mensualment rep un bon 

______________________ (remuneració assignada a un individu en 

contraprestació al treball; salari) per fer-la. 

d. A l’aula B05 no hi ha ______________________ (instrument que serveix per a 

fer desaparèixer el que hi ha escrit en una pissarra o en un paper si està escrit amb 

llapis) per a poder llevar el que hi ha escrit a la pissarra. Haurem d’anar a la 

consergeria i demanar-ne un. 

e. Haurem d’______________________ (fer que una cosa comence més tard) la 

reunió perquè el rector no podrà arribar a l’hora que hem fixat, sinó 15 minuts més 

tard. 

f. Si no véns demà a treballar, hauràs de justificar la teua 

______________________ (manca d’assistència; temps durant el qual hom no hi 

és). 

g. El despatx del cap del Servei està al fons a la dreta, al final del 

______________________ (en una casa o en un edifici, zona de pas, llarga i 

estreta; passadís). 

h. Vull tallar aquest full per la meitat. Pots deixar-me les 

______________________ (instrument de tallar format per dues làmines 

entrecreuades i unides en un punt al voltant del qual s’obrin en forma de X). 

i. No recorde quin capítol del llibre tracta aquest tema. Hauré de mirar-ne 

l’______________________ (llista o taula ordenada del contingut d'un llibre, de 

les seues parts, que sol estar al principi o al final de cada publicació). 

j. En aquest moment Ernest no pot posar-se al telèfon. Si vol, deixe el seu 

______________________ (comunicació, notícia, tramesa a un destinatari 

determinat; avís) després d’escoltar el senyal. 
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OPOSICIONS ESCALAR AUXILIAR DE LA 
UNIVERSITAT D'ALACANT 

 
PROVA DE VALENCIÀ 

Juliol 2003 
 

RESPUESTAS CORRECTAS 
 

1. Ompliu els buits amb la grafia o grafies que corresponga 

 

La realitat en què vivim es troba en un procés de canvis constants que afecten tots 

els àmbits professionals i, en concret, el camp de l’ensenyament i la formació. Cal 

trobar noves solucions als problemes cada vegada més complexos plantejats per 

aquests canvis i, a més, cal fer-ho en el moment i al ritme adequats. La informació 

és la peça clau del procés de canvi actual. Aquesta informació l’hem de transformar 

en coneixement i, al seu torn, en saviesa per a les persones. La nova societat ens 

obliga a continuar aprenent durant tota la vida, a acceptar la necessitat de formar-

nos contínuament. Perquè açò puga arribar a ser possible, cal tenir estructures molt 

diverses que aprofiten els nous suports de la informació que van sorgint i permeten 

superar les barreres de temps i espai imposades per les estructures antigues. 

Aquestes noves estructures només tindran èxit si es posen al servei de les persones i 

ajuden a construir entorns flexibles, immediats i personalitzats, els quals abans 

haurien estat impensables. Alguns símptomes que mostren que estem davant d’una 

nova societat són la virtualitat, la globalitat i la ubiqüitat, aspectes que configuren un 

nou renaixement, que pot contribuir a eliminar l’exclusió digital. 

 

2. Poseu accent o dièresi a les paraules del text que ho necessiten 

La cada vegada major presència de l’electrònica en el sector administratiu és el 

resultat d’un lent procés influït no solament per la voluntat de la UE i el govern 

central, sinó també  per tres punts clau, que són: 

d. La pressió social i econòmica que demana nous serveis i prestacions per part 

del sector administratiu. 
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e. El desenvolupament tecnològic suficient per a adquirir tecnologia gràcies a la 

qual establir nous serveis a través de la web. 

f. La tendència a incorporar les TIC en el món administratiu, que li dóna major 

eficàcia. 

Tot això ha provocat un canvi en l’ús de les tècniques de gestió interna. Aquest 

canvi fa que s’introduïsquen nous models per a gestionar serveis. 

 

3. Completeu les frases següents amb la forma adequada dels verbs que hi ha 

entre parèntesis 

a. T’he demanat que FACES (FER) una còpia d’aquell informe. 

b. En aquest moment, jo no PUC (PODER) atendre’l, però demanaré al meu 

company que l’ATENGA (ATENDRE) ell. 

c. Li demanaré que quan REBA (REBRE) la notificació EXIGISCA / 

EXIGESCA (EXIGIR) una còpia del document. 

d. Abans ells sempre ens DEIEN (DIR) que BUSCÀREM  / BUSCÀSSEM  

(BUSCAR) una solució a cada problema. 

e. Tu sempre m’INTERROMPS (INTERROMPRE) quan més concentrada estic. 

f. Crec que m’han EXCLÒS (EXCLOURE) del curs per falta de places. 

g. Jordi mai diu les coses clares i sempre vol que nosaltres l’ENTENGUEM  

(ENTENDRE). 

 

4. Escriviu la paraula corresponent en cada frase, segons la definició que 

apareix entre parèntesis 

i. No sé encara si faré el curs d’anglès en el primer o en el segon 

QUADRIMESTRE (període de quatre mesos). 

ii. Si no trobeu el professor al despatx, deixeu els treballs en la seua BÚSTIA 

(receptacle amb una obertura llarga i estreta per a deixar-hi la correspondència). 

iii. M’agrada molt la meua faena i, a més, mensualment rep un bon SOU 

(remuneració assignada a un individu en contraprestació al treball; salari) per fer-la. 
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iv. A l’aula B05 no hi ha ESBORRADOR (instrument que serveix per a fer 

desaparèixer el que hi ha escrit en una pissarra o en un paper si està escrit amb llapis) 

per a poder llevar el que hi ha escrit a la pissarra. Haurem d’anar a la consergeria i 

demanar-ne un. 

v. Haurem d’AJORNAR (fer que una cosa comence més tard) la reunió perquè el 

rector no podrà arribar a l’hora que hem fixat, sinó 15 minuts més tard. 

vi. Si no véns demà a treballar, hauràs de justificar la teua ABSÈNCIA (manca 

d’assistència; temps durant el qual hom no hi és). 

vii. El despatx del cap del Servei està al fons a la dreta, al final del CORREDOR 

(en una casa o en un edifici, zona de pas, llarga i estreta; passadís). 

viii. Vull tallar aquest full per la meitat. Pots deixar-me les TISORES / 

ESTISORES (instrument de tallar format per dues làmines entrecreuades i unides en 

un punt al voltant del qual s’obrin en forma de X). 

ix. No recorde quin capítol del llibre tracta aquest tema. Hauré de mirar-ne 

l’ÍNDEX (llista o taula ordenada del contingut d'un llibre, de les seues parts, que sol 

estar al principi o al final de cada publicació). 

x. En aquest moment Ernest no pot posar-se al telèfon. Si vol, deixe el seu 

MISSATGE (comunicació, notícia, tramesa a un destinatari determinat; avís) després 

d’escoltar el senyal. 

 


