El/La
sotasignat/ada
En/Na/N’______________________________________,
amb
D.N.I.núm____________, i domiciliat/da al municipi de València, al carrer
_________________________núm________, en nom i representació
pròpia

EXPOSE:

SOL.LICITE:

PRIMER.Que
amb
data_________________________ vaig presentar
Sol.licitud
de
Reconeixement de la Situació de
Dependència i el dret al reconeixement de les
prestacions recollides en la Llei 36/2006 de Promoció
de la Autonomia Personal i Atenció a les persones en
situació de dependència, així com en el Reial Decret
504/2007 que aprova i desenvolupa el barem de
valoració
de
les
situacions de
dependència.
SEGON.- Que transcorreguts més dels sis mesos que
marca la Llei, a data d’avui encara no he rebut cap
notificació on se m’informe de la valoració amb el
grau i nivell de dependència que em correspon segons
la
meua
situació.Per
tot
allò
exposat
PRIMER.- Que es tinga per estimada la meua
sol.licitud de reconeixement de dependència per
silenci positiu (article 43.4a) i que de conformitat amb
l’article28.3 de la Llei 39/2006 de Promoció de
l’Autonomia Personal i l’article 10.1 de l’esmentat
Decret 171/2007, se’m reconeguen les prestacions
que corresponen pel fet de ser depenent, acreditat en
els informes mèdics presentats.
SEGON.- Que es reconeguen aquestes prestacions
amb efectes retroactius, és a dir, des del dia següent
a la data de la presentació de la sol.licitud.
TERCER.- Que en funció del que es disposa en l’article
43 de la Llei 30/1992, s’emeta certificat acreditatiu
del silenci positiu produït per part del Conseller de
Benestar Social competent per resoldre.
És cosa que espera obtenir de la vostra amabilitat
València, _______ de ________ 20______
Sgt:

HONORABLE SR/SRA CONSELLER DE
BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT
VALENCIANA

1.Comprensió del text.[3 punts]
a) Descriu el tema o tesi i les parts bàsiques del text .[1 punt]
b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10
línies[1 punt]
c) ¿És un text explicatiu o argumentatiu? Raona-ho. La dixi personal
en el text.
¿Registre formal o informal? Indica un connector que conseqüència i
un altre de formulació. Importància del codi tipogràfic en el text.
[0’50 punts]
d)¿El català està escrit a la manera pròpia del valencià o a la més
general? Posa exemples. [0’50 punts]
2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts]
a) Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt]
vaig presentar ¿sorda o sonora?
representació ¿sorda o sonora?
reconeixement ¿sorda o sonora?
meua ¿diftong, triftong o U consonàntica?
els informes ¿sorda o sonora?
b)Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o
expressions al text o indica’n un sinònim[1 punt]
prestacions(l.3)
recollides(l.14)
marca(l.9)
notificació(l.10)
acreditat(l.20)
incipient(l.32)
c) Indica a quin tipus d’oració subordinada pertanyen aquestes frases
[1 punt]
Se’m reconeguen les prestacions que em corresponen.
Expose que no he rebut encara cap notificació.
El sol.licitant demana que s’admeta certificat acreditatiu.
Quan s’entregà la sol.licitud, la Conselleria no respongué.
3.Expressió i reflexió crítica.[4 punts]
a) Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura teatral actual.
[2 punts]
b)¿Creus que l’Estat ha d’ajudar econòmicament les persones que
tenen al seu càrrec una altra que no es pot valdre físicament o
psicològicament?¿Coneixes
alguna
persona
afectada?
(150
paraules)[2 punts]

