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Àrea 1

Comprensió oral

10 punts [mín. 5 punts]

Exercici 1

3 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del Telenotícies de TV3, emès el 26
de maig de 2014, sobre el comiat del grup de música Obrint Pas. Heu de respondre
si les afirmacions següents són vertaderes (a) o falses (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Afirmacions:
1. El Teatre Principal de València és l’escenari de l’inici de la gira de comiat dels
Obrint Pas.
a) Vertader
b) Fals
2. Han escollit aquest espai escènic perquè hi han actuat amb freqüència.
a) Vertader
b) Fals
3. La gent que acudeix al concert i és entrevistada considera que la influència del
grup en el panorama musical valencià és nul·la.
a) Vertader
b) Fals
4. Obrint Pas és una formació musical molt allunyada de conflictes i en contacte
amb el poder.
a) Vertader
b) Fals
5. El públic que assisteix al concert de què parla la notícia és multigeneracional.
a) Vertader
b) Fals
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Exercici 2

7 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa Mapamundi, emès l’1 de
desembre de 2015 a Catalunya Ràdio. Heu de triar, en cada cas, la resposta correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
6. L’objectiu de la cimera de París és...
a) forçar la Xina i els Estats Units que redueixin les seves emissions contaminants.
b) aturar l’augment global de la temperatura.
c) establir el mateix percentatge màxim d’emissions de CO2 a tots els països
participants.
7. La Xina...
a) espera que conclogui la cimera de la capital francesa per adoptar mesures
pròpies.
b) s’ha avançat a la reunió internacional i ja s’ha marcat uns límits en les emissions
que s’han de complir en tres lustres.
c) prioritza el creixement econòmic del país i no pensa permetre que els líders
d’altres territoris li diguin què ha de fer.
8. El president dels EUA, Barack Obama, malgrat tenir com a prioritat la protecció del
medi ambient...
a) ha topat amb adversaris de l’oposició que fan befa de les seves dèries “verdes”.
b) ha donat el vistiplau a la construcció d’un oleoducte perquè generarà centenars
de milers de llocs d’ocupació.
c) no es compromet a establir una reducció de les seves emissions contaminants.
9. A Sud-amèrica…
a) el Brasil, Xile i Colòmbia s’han compromès a fer minvar les seves emissions de
carboni un 30 % en cinc anys.
b) costa que els governs agafin consciència de la importància de l’escalfament
global.
c) estan alarmats per l’exhauriment dels recursos naturals.
10. Què és allò més remarcable, segons la corresponsal a París, de la reunió del dia anterior
dels països assistents?
a) El consens de tothom que el canvi climàtic s’ha de frenar.
b) La resignació que, tanmateix, no s’hi pot fer res.
c) Els dubtes dels diversos dirigents participants que per una pujada de només dos
graus de la temperatura global n’hi hagi per a tant.
Ex. 2
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Àrea 2

Comprensió lectora

Exercici 1

10 punts [mín. 5 punts]
3 punts

Llegiu el text següent i digau si els enunciats que apareixen al final són vertaders (a) o
falsos (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
La ciutat que vol més refugiats
Baltimore, una ciutat deprimida, considera que la bondat té recompensa
Com els seus col·legues del món desenvolupat, l’alcaldessa de Baltimore, Stephanie
Rawlings-Blake, es preocupa pels refugiats que assignaran a la seva ciutat els funcionaris
federals. Es tracta d’una quota que enguany, per primera vegada, pot incloure centenars de
sirians. Allò que no és tan habitual, però, és que el que preocupa Rawlings-Blake és que
massa pocs refugiats s’estableixin a la seva ciutat natal.
Baltimore, que fa temps havia estat una ciutat industrial amb un port pròsper, ha perdut
un terç de la població des de 1950, i s’ha quedat en uns 622.000 habitants. Així com altres
ciutats del nord-est americà, ha bregat amb el declivi econòmic, la reducció de les llistes de
contribuents i el llegat tòxic de les lleis racials que van acorralar els residents negres a barris
castigats per males escoles i delinqüència. Els projectes de renovació urbana han tornat a
portar turistes i professionals a alguns barris després de dècades d’èxode de la població
blanca. Un dels projectes favorits de Rawlings-Blake, atraure 10.000 noves famílies a
Baltimore, continua sent un somni llunyà.
Durant més d’una dècada, la ciutat més gran de Maryland ha servit com a punt d’entrada
de refugiats, i les agències federals encapçalades pel Departament d’Estat hi han enviat
entre 700 i 800 refugiats cada any procedents d’indrets problemàtics, com ara el Nepal,
l’Iraq i Eritrea. Prop de dos terços d’aquests refugiats es van mudar al cap d’uns anys,
guiats per les xarxes de familiars i compatriotes que vivien a altres ciutats. L’alcaldessa vol
que s’hi quedin més refugiats. Al setembre es va unir a 17 alcaldes més per felicitar el
president Barack Obama per la seva decisió d’admetre almenys 10.000 refugiats sirians
l’any vinent (xifra que contrasta amb els menys de 2.000 d’enguany), i el va instar a
acceptar-ne encara més. Rawlings-Blake aclareix que acollir bé els immigrants no és només
una qüestió de caritat. Els refugiats són un grup excepcionalment resistent. “Volen una vida
millor per a ells i els seus fills, i estan disposats a treballar per aconseguir-ho”, explica
l’alcaldessa.
El 2014 Rawlings-Blake va crear l’Oficina d’Immigrants i Afers Multiculturals, que té prou
poder per rescatar els nouvinguts de laberints burocràtics. Per exemple, dient als
organismes administratius de la ciutat que els refugiats potser tenen bons motius per no
tenir un certificat de naixement. La ciutat ofereix als refugiats ajudes especials que inclouen
la formació laboral. Aquest any, el Comitè Internacional de Rescat (IRC), una organització
benèfica finançada pel Govern que ajuda els refugiats a establir-se a 26 ciutats dels Estats
Units, ha llançat un pla per ajudar-los a comprar cases a Baltimore.
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Adote Akwei, un activista pels drets humans de Togo que va aconseguir l’asil el 2005, va ser
un dels primers compradors d’habitatge de l’IRC. Akwei és una dinamo humana. Després
d’anys de fer de taxista, ara escriu llibres per a nens, treballa en un programa que educa els
immigrants sobre el reciclatge de deixalles i està creant una associació per millorar les
relacions entre els afroamericans i els immigrants africans. Està pendent de rebre la patent
d’un nou signe de pas de vianants en àrees escolars que inclou llums i un timbre. Per trobar
la seva nova casa, situada en un carrer tranquil al turbulent barri de Frankford, Akwei va
aprofitar les excursions gratuïtes amb autobús que ofereix l’Ajuntament, que tenen com a
objectiu mostrar als possibles residents aquells indrets ignorats de Baltimore. La ciutat li va
oferir una subvenció per al dipòsit, com fa amb tots els nouvinguts que prometen quedars’hi com a mínim cinc anys. Després de veure la capacitat d’Akwei per estalviar, l’IRC,
gràcies al finançament de fundacions empresarials i benèfiques, li va oferir una altra
subvenció per als costos relacionats amb la compra, així com per proporcionar-li classes
d’alfabetització financera.
En total, Akwei va rebre 16.000 dòlars en ajudes per a la compra d’una casa, per la qual va
pagar 155.000 dòlars. Els diners, però, no són l’atractiu principal per als refugiats que
arriben als Estats Units. El gran regal és el dret de treballar immediatament, seguit per una
via legal per obtenir la residència permanent i finalment la ciutadania. Les prestacions
socials reals són petites: un refugiat adult que arribi a Baltimore pot rebre 1.125 dòlars del
Govern federal a l’arribada, seguits de subsidis de l’Estat a curt termini de 288 dòlars al
mes. Aquests subsidis, que inclouen una assegurança mèdica temporal, s’acaben en la
majoria dels casos després de vuit mesos. Fins i tot es demana als refugiats que tornin els
préstecs que van demanar per pagar-se el viatge fins als Estats Units.
El missatge és molt evident: els refugiats han de trobar feina i pagar-se les factures, explica
Ruben Chandrasekar, cap de l’oficina de Baltimore de l’IRC. A pocs refugiats se’ls ha de
repetir això. Ells ja “saben què és perdre una llar”, així que el lloguer és la primera factura
que paguen, assenyala. Estalvien cada cèntim. Molt de talent es malgasta: refugiats amb
estudis superiors treballen en aparcaments o empenyent cadires de rodes a l’aeroport de
Baltimore. Però tot i així la ciutat té molt per oferir. Les cases són més barates que a
Washington, a una hora al sud. A diferència de moltes altres zones urbanes, la ciutat
ofereix transport públic i una població diversa. Aquesta diversitat representa un gran
benefici i confort econòmic, perquè ofereix nínxols de mercat a les petites empreses.
Baltimore ara acull botigues de queviures del Nepal i un servei de transport que porta els
refugiats de Darfur fins a la feina.
El Temps, 27/11/2015 (adaptació).
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Enunciats:
1. Baltimore ha perdut una tercera part de la població des de la dècada dels cinquanta
i els turistes també han deixat d’anar-hi.
2. Una part significativa dels refugiats acollits a Baltimore prenien la ciutat com a
destinació transitòria.
3. Stephanie Rawlings-Blake forma part d’un grup de batles contraris a les polítiques
del president dels Estats Units d’acollir refugiats.
4. L’obtenció d’una feina és el gran reclam per als refugiats.
5. Malgrat que els refugiats no sempre obtenen una feina adequada a la seva formació,
viure a Baltimore té avantatges.
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Exercici 2

7 punts

Llegiu el text següent i triau, en cada cas, la resposta correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Llegir i interpretar els gens, la medicina del futur
L’empresa mallorquina Genosalut ofereix tests prenatals, l’anàlisi de tots els gens dels individus i la
utilització de biomarcadors amb la tecnologia més sofisticada
Els genomes de les cèl·lules fetals no només contenen informació detallada de tot el que
aquests embrions esdevindran en convertir-se en adults, sinó també de possibles patologies
que ja estan predefinides en el genoma dels fetus. Però aquestes diferències genètiques, tot i
que estan escrites, poden prevenir-se per tal que en el futur no esdevinguin una malaltia. En
aquest sentit, i tret de determinades circumstàncies específiques, la genètica no és
determinista. Dit d’una altra manera, tenir una mutació genètica, en la majoria dels casos,
predisposa, però no obliga a desenvolupar una malaltia.
Detectar a temps aquestes diferències genètiques per poder corregir-les, acostar la genètica
a la població i convertir-la en una eina de diagnosi més útil per a la medicina per tal
d’aconseguir una atenció sanitària per als pacients més personalitzada i de millor qualitat,
són alguns dels objectius proposats per Genosalut, una empresa biotecnològica
especialitzada en la diagnosi genètica, pionera a les Balears a oferir aquest tipus de serveis.
Llegir i interpretar els gens i després posar aquesta informació al servei de la medicina s’ha
convertit “en un mercat que va a més”, segons considera Maria Oliver, científica genetista i
membre de l’equip fundador de Genosalut, conjuntament amb Damià Heine i Cristòfol
Vives. Tots ells vénen del camp de la biologia molecular i la genètica i casualment tots s’han
format fora de les Balears. Oliver opina que l’interès creixent per la genètica es fonamenta
en una major educació de la població i un coneixement dels beneficis que pot reportar als
ciutadans. “Aquests temes abans eren molt desconeguts, però a poc a poc estam superant
barreres a costa de divulgar i parlar de l’ADN, tot i que queda molt camí per recórrer i la
gent encara té moltes pel·lícules de ciència-ficció al cap, cosa que és normal”, admet Oliver.
Aquest desconeixement de la genètica també afecta els metges, “els quals després hauran
de supervisar el tractament dels pacients”, segons adverteix la científica mallorquina.
Genosalut es va constituir el 2012, però va començar a funcionar el gener de 2013 amb
l’aportació de capital privat. El mes de juny d’aquell any Genosalut es va integrar a la
Clínica Rotger de Palma, que des de llavors va començar a oferir tests prenatals i consells
genètics com un servei més a les seves instal·lacions. Un consell genètic és una entrevista
personalitzada amb un pacient en què se li exposen totes les dades conegudes (possibles
patologies o síndromes que presenti un fetus, probabilitats de malformacions, problemes
associats, etc.).
Els tests genètics prenatals no invasius no només són una alternativa fiable a
l’amniocentesi, sinó que han anat evolucionant. “La tècnica canvia tan ràpidament que
acabarem determinant qualsevol malaltia d’un fetus a partir d’una mostra de sang de la
mare”, vaticina Oliver. Si inicialment Genosalut oferia un test que servia només per detectar
aneuploïdies —un desordre genètic caracteritzat per un nombre anormal de cromosomes,
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com per exemple la síndrome de Down, la síndrome d’Edwards i la síndrome de Patau—,
ara l’empresa ja fa proves per detectar síndromes microdelecionals, relacionades amb la
pèrdua, per algun motiu, d’un petit tros de l’ADN en el transcurs de la formació d’un
embrió, com per exemple la síndrome anomenada DiGeorge.
Els avantatges d’aquest tipus de test són importants: no és invasiu —es fa amb una simple
extracció de sang de la mare—, s’aconsegueix una diagnosi més primerenca d’una patologia
fetal —a partir de les 10 setmanes de gestació— i permet un consell genètic que té un 99 %
de fiabilitat. El preu d’aquest test prenatal és de 695 euros, i no està cobert ni per la
Seguretat Social ni per les asseguradores. Als Estats Units aquesta prova ha reduït un 80 %
el percentatge d’amniocentesis. Aquí cada cop hi ha més dones que opten per aquesta
tècnica, i a Genosalut ja se n’han fet prop d’un centenar. En el 99 % dels casos es descarta
qualsevol problema, però si un resultat dóna positiu, llavors els pares poden optar per una
interrupció voluntària de l’embaràs. “Mai no entram en cap debat ètic o moral, no és la
nostra funció”, adverteix la genetista.
Un altre tipus de proves que Genosalut potencia és l’anàlisi dels exomes, la recerca de tots
els gens d’un individu que contenen informació de les proteïnes, unes molècules
imprescindibles que fan funcionar el nostre cos. Si hi ha una mutació en alguna part
d’aquest exoma, això pot provocar que una proteïna no funcioni bé i pugui derivar en un
possible càncer o una malaltia neurodegenerativa o cardiovascular. El perfil d’aquest tipus
de pacients és el de persones de més de 40 anys amb antecedents de càncer familiar o que
ja han començat a desenvolupar-lo. Els preus d’aquest tipus de proves oscil·len entre 1.200
i 1.500 euros en funció de les hores emprades i de la complicació que suposi l’aparició de
nous gens i mutacions. Genosalut per ara ha fet una desena de proves d’aquest tipus.
Amb vista al futur, l’empresa mallorquina vol potenciar la utilització dels biomarcadors en
el mercat que puguin anar satisfent les necessitats de diagnosi. En aquest sentit, Oliver
apunta una línia de recerca molt recent: la relació de la microbiota i la infertilitat. “Estam
abastant camps que no pensàvem que tocaríem”, explica l’especialista. L’empresa també
ofereix equips de diagnosi genètica per a altres empreses de biotecnologia, equips
nutrigenètics o proves de paternitat, entre d’altres.
Un altre camp amb molt de recorregut per endavant és la farmagenètica, la relació de la
genètica amb els fàrmacs que segur que haurem d’ingerir en algun moment de la nostra
vida. Què és el que provoca que hi ha hagi mutacions en els enzims responsables de
metabolitzar aquests fàrmacs i que fan que un fàrmac ens vagi millor o pitjor? De fet, ja
n’hi ha que recomanen fer-nos un test genètic.
A les Balears no hi ha cap altra empresa de les mateixes característiques de Genosalut. En el
conjunt d’Espanya n’hi ha prop de 40, moltes de les quals són petites empreses sorgides
després de la crisi dels darrers anys. La biotecnològica mallorquina acabarà el 2015 amb un
40 % més de facturació respecte de l’any anterior. Uns 200 pacients han decidit, d’ençà que
ha començat l’any, fer-se un test genètic a Genosalut. “Tenim un creixement continu, però
encara volem créixer més, per això estam oberts que vinguin nous inversors per posar-hi
més capital”, explica Oliver.
Enric Culat. Ara Balears, 24/10/2015 (adaptació).

Preguntes:
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6. Genosalut és...
a) una de les empreses biotecnològiques especialitzades en diagnosi genètica
que hi ha a les Balears.
b) l’única empresa de biotecnologia enfocada a la diagnosi genètica de les
Balears.
c) una empresa biotecnològica que col·labora amb el sistema sanitari públic de
les Balears.
7. Quines són les seves metes?
a) Localitzar divergències genètiques humanes per esmenar-les i obtenir, gràcies
a això, una atenció sanitària més eficient.
b) Analitzar les mutacions genètiques i elaborar-ne un informe.
c) Estudiar a posteriori les divergències genètiques per aplicar-ne els
descobriments en la medicina del futur.
8. L’equip fundador de Genosalut...
a) S’ha format a les Illes Balears i prové de l’àmbit de la biologia molecular, la
física i la genètica.
b) s’ha format fora de l’arxipèlag en biologia molecular i genètica.
c) ha estudiat biologia molecular i genètica a l’estranger.
9. Sobre les qüestions relacionades amb la genètica...
a) la població en general ja hi ha perdut l’interès.
b) els ciutadans consideren que és cosa de ciència-ficció.
c) els ciutadans cada vegada en saben més coses i n’entenen els avantatges.
10. L’empresa…
a) entrà en funcionament el 2012 amb finançament públic i privat.
b) es posà en marxa el 2013 amb inversió particular.
c) s’engegà el gener de 2013 amb fons públics.
11. Els tests genètics prenatals...
a) no podran substituir l’amniocentesi perquè són molt agressius i no sempre
són de fiar.
b) són aconsellables però se’n coneix el resultat amb força retard.
c) cada vegada són més fiables, innocus i efectius.
12. L’empresa Genosalut...
a) s’emmarca en una disciplina en expansió i que continua avançant per àmbits
abans impensables.
b) treballa en un sector que comença a patir estancament i fins i tot recessió.
c) ha obtingut un 40 % més de beneficis amb relació a l’any anterior.
Ex. 2
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Àrea 3

Domini pràctic del sistema lingüístic

20 punts [mín. 10 punts]

Senyalau, en cada cas, l’opció correcta:
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1. En Martí va escriure ___ na Lluc per informar-____ del ___________.
a) Ø / li / denou
b) a / la / denou
c) Ø / la / dinou
2. És magnífic que _____________ votar i si no __________________, estaríem
preocupats, perquè es tracta del nostre futur.
a) poguem / poguéssim
b) puguem / puguéssim
c) puguem / poguéssim
3. El Govern insta ___ les conselleries ____ contenir la despesa.
a) Ø / a
b) a / a
c) a / de
4. Quina de les frases següents és la correcta?
a) L’aroma encisador del seu perfum pervisqué en la meva memòria la resta de
la meva vida.
b) L’aroma encisadora del seu perfum perviví en la meva memòria la resta de la
meva vida.
c) L’aroma encisadora del seu perfum pervisqué en la meva memòria la resta de
la meva vida.
5. ____________ és un territori de geografia i gent _____________.
a) Sud-Amèrica / diversa
b) Sud-amèrica / diverses
c) Sudamèrica / diverses
d) 6. Si ens ho ____________ comunicat abans, ____________ començat una
campanya per promoure-ho.
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a) haguéssiu / haguéssim
b) haguéssiu / hauríem
c) Totes dues són correctes.
7. Tots estam d’acord ________ s’hi ha de trobar una solució ________ no torni a
ocórrer.
a) amb què / per a què
b) en què / perquè
c) que / perquè
8. Quina és l’opció correcta?
e) Els sous dels treballadors no s’apugen des de fa anys. Consegüentment, el
consum ha baixat.
f) Els sous dels treballadors no s’apugen des de fa anys. Conseqüentment, el
consum ha baixat.
g) Els sous dels treballadors no es pugen des de fa anys. Conseqüentment, el
consum ha baixat.
9. L’_______________ es va dur a terme sense incidències.
a) evacuació
b) evaqüació
c) evaquació
10. Triau l’opció correcta.
a) El moble en què les portes són de fusta de roure és més car.
b) El moble les portes del qual són de fusta de roure és més car.
c) El moble que les portes són de fusta de roure és més car.
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11. _____________ hi haurà una pluja de ____________.
a) Divendres / meteòrits
b) El divendres / meteòrits
c) Divendres / meteorits
12. Triau l’opció correcta.
h) Els assistents al discurs inaugural de l’acadèmia foren innombrables i molts
hagueren de quedar fora de la sala.
i) Els assistents al discurs inaugural de l’acadèmia foren innumerables i molts
hagueren de romandre fora de la sala.
j) Totes dues són correctes.
13. Una _____________ va venir a la inauguració ho va fer ___________ representant
del sector econòmic.
a) de les que / com a
b) de les quals / com a
c) de les que / com
14. Quina és l’opció correcta?
a) Na Marta porta quatre anys intentant aprovar les oposicions
b) Na Marta fa quatre anys que intenta aprovar les oposicions.
c) Ambdues són correctes.
15. L’exportació de ________ és molt important per al govern ______________.
a) cautxu / brasileny
b) cautxú / brasiler
c) cautxo / brasilenc
16. No hi va assistir ___________ gent. ___________, l’esdeveniment es pot qualificar
de reeixit.
a) molta / No obstant això
b) massa / No obstant
c) gaire / Això no obstant
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17. Quina d’aquestes frases és correcta?
a) La cultura marroquina és mil·lenària.
b) La cultura marroquí és milenària.
c) La cultura marroquina és mil·lennària.
18. Alguns aspectes de la negociació quedaren _________.
a) en l’aire
b) enlaire
c) a l’aire
19. Quin d’aquests grups de verbs és correcte?
a) col·lidir / ratificar / extorquir / despendre
b) refrendar / emfatisar / desprendre / pol·luir
c) extorsionar / dependre / obsedir-se / financiar
20. No arrib a la part de dalt de l’armari. Hi pots col·locar això? Sí, ara mateix
______ pos.
a) ho
b) ho hi
c) l’hi
21. S’ha tornat a __________ l’àmbit de protecció ________________.
a) infligir / marítimoterrestre
b) infringir / maritimoterrestre
c) infringir / marítimterrestre
22. __________, sempre guanyen els mateixos.
a) Comptat i debatut
b) A fi de comptes
c) Cap de les dues és correcta.
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23. ____ més gent aplaudia més força agafava el _______.
a) Quanta / show
b) Com / xou
c) Quanta / xou
24. Han administrat la vacuna _____________ al meu ca.
a) antiràbica
b) antirràbica
c) anti-ràbica
25. Cada vegada que _____________ en públic es genera molta ___________.
a) compareixo / espectació
b) comparesc / expectació
c) comparec / expectació
26. Quina d’aquestes frases és correcta?
a) S’ha dormit mentre mirava el partit d’handbol.
b) S’ha dormit mentre mirava el partit de hàndbol.
c) S’ha adormit mirant el partit d’handbol.
27. El __________ major és ple de _________.
a) reg / cruis
b) rec / cruis
c) reg / crulls
k)
28. La __________ és l’acció de __________, de tornar a la vida.
a) resurrecció / ressuscitar
b) ressurrecció / ressucitar
c) resurrecció / resucitar
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29. Quina és la frase correcta?
a) Havent sopat vaig a caminar una estona.
b) En Martí va travelar amb una cadira, trencant-se un braç en caure.
c) Les repercussions del litigi són incertes, sent el tema de la indemnització allò
que més preocupa.
l)

30. ___________ això d’aquí! Que no m’heu sentit? Us he dit que ho
_____________!
a) Mogueu / moveu
b) Moveu / mogueu
c) Mogueu / mogueu
31. La televisió oficial ______________ denuncia Qatar i l’Aràbia ___________ com a
responsables d’aquest atemptat.
m) israeliana / Saudita
n) israelí / Saudita
o) israelita / Saudí
32. Li costà tant ficar el jersei dins el calaix, que després tampoc ________ podia
treure.
a) le’n
b) el
c) l’en
Encerts
Punts

32
20

31
19,23

30
18,46

29
17,69

28
16,92

27
16,15

26
15,38

25
14,62

Encerts
Punts

24
13,85

23
13,08

22
12,31

21
11,54

20
10,77

19
10

18
9,47

17
8,95

Encerts
Punts

16
8,42

15
7,89

14
7,37

13
6,84

12
6,32

11
5,79

10
5,26

9
4,74

Encerts
Punts

8
4,21

7
3,68

6
3,16

5
2,63

4
2,11

3
1,58

2
1,05

1
0,53

0
0
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Àrea 4

Expressió escrita

35 punts [mín. 17,5 punts]

Exercici 1

5 punts

Resumiu el text següent. (El text té 641 paraules)
Gabriel Cifre Borràs, un heroi anònim del nostre esport
Gabriel Cifre Borràs (1894-1993) fou un humil oficial dels tallers de la companyia
Isleña Marítima del moll Vell de Palma. Veí de la barriada de Pere Garau, va
ingressar en la companyia naviliera i va treballar-hi fins que es jubilà, l’any 1957.
Sabem que Cifre va començar a fer feina a la Isleña Marítima a principis de 1920, un
any de profunds canvis socials. Feia uns mesos que havia entrat en vigor l’anomenat
Decret de la jornada de vuit hores del llavors president del Govern, el comte de
Romanones, que permetia als treballadors gaudir d’un temps lliure fins llavors
impensable, lluny de les habituals jornades de deu i onze (o més) hores. Quedava
enrere una època de vagues, mobilitzacions i permanent inestabilitat social. Cifre,
home d’iniciativa, empenta i dots d’organitzador, va intuir les propietats físiques i
lúdiques de l’esport (fins aleshores una pràctica per a privilegiats) i es va proposar
d’organitzar un equip de futbol entre els seus companys de feina de la Isleña. Per la
seva condició treballadora, adoptaren un nom al·lusiu a la seva feina: el Mecànic.
A principis de març, la premsa local es feia ressò de la formació de l’equip d’obrers,
juntament amb la d’un altre equip similar de la Foneria Carbonell (de malnom Can
Salí), factoria situada a l’antic Hort d’en Moranta de Palma, la qual cosa els
convertia en els dos primers equips de futbol d’arrel obrera creats a Ciutat. El paper
de Cifre no és clar, ja que l’equip tenia una organització molt senzilla: mancava
d’estatuts, directiva, pressupost i fins i tot vestuari (els calçons de joc eren granotes
de treball amb les cames retallades). Però sembla que ho va ser quasi tot: iniciador,
alma mater, mentor, planificador, president i entrenador d’un projecte basat en
l’aspiració a la pràctica esportiva com a eina d’oci, salut i distracció. Únicament no
ens consta com a jugador, un paper que tal vegada considerava superat per
qüestions d’edat.
El 25 d’abril de 1920, ara fa 95 anys, el Mecànic jugaria el primer partit de què
tenim notícia al velòdrom del Tirador, precisament contra el Foneria Carbonell.
S’imposaren els de Can Salí (2-1). Poc després, els dos equips participarien en el
denominat Concurs d’Estiu, torneig organitzat pel poderós Alfons XIII FC, en el qual
s’enfrontarien amb altres equips de la ciutat en igualtat de condicions. Una fita,
aquesta, ben simbòlica: gràcies a l’esport, el col·lectiu obrer tenia l’oportunitat de
participar en igualtat de condicions amb equips de totes les classes socials, sense
distincions ni privilegis.
El conjunt de mecànics impulsat per Gabriel Cifre va tenir una vida curta, però d’una
transcendència enorme. A finals de 1920 va fusionar-se amb l’equip de Can Salí
(que s’anomenà Mallorca, atès que havia acollit altres obrers externs a la foneria) i
el nou grup va adoptar un nou nom d’ampli ressò en el futbol de ca nostra: Balears
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FC i, des de 1942, CE Atlètic Balears. I així, fins avui. Sense ser-ne conscient, amb la
seva empenta, Cifre va aixecar un projecte esportiu que encara és vigent, gairebé un
segle més tard. Són molts els protagonistes que hi han desfilat (jugadors, presidents,
entrenadors, directius, penyistes…), però el nom de Gabriel Cifre aviat va ser
oblidat. Des de la creació del Balears FC, va quedar en un segon pla com a delegat
del segon equip (mai ocuparia cap càrrec directiu) i devers el 1923 va desvincular-se
totalment del club, quan el creixement social i esportiu de l’entitat balearica era
indeturable. La resta és història.
Gabriel Cifre va morir a Palma el 24 d’abril de 1993, a 99 anys. Paradoxes de la vida:
pocs dies després, l’Atlètic Balears jugava a l’Estadi Balear el partit commemoratiu
del seu 50è aniversari. Ja ningú recordava Cifre, a pesar que tot plegat va començar
amb la seva iniciativa, pròpia d’una ment preclara, de pioner i avançat al seu temps.
Manel Garcia. Giravolts sense inici; 12/08/2015 [en línia] (adaptació).

Exercici 2

10 punts

Comentari de text
Llegiu el text que teniu a continuació i comentau-ne els aspectes següents:





Tipus de text
Tema
Estructura
Comentari estilístic

[El comentari ha de ser un text expositiu. No s’accepten esquemes.]
Bond és Fiodor
El món ha canviat moltíssim, canvia constantment i és bo. Però depèn, perquè em
costa acostumar-me als criteris contradictoris d’una part de l’experiència
cinematogràfica actual, que no m’explico. En posaré un exemple: s’ha estrenat
Spectre, el nou James Bond, i algunes veus s’han alçat inútilment per denunciar-ne els
defectes (en diré problemes, per no exagerar l’al·lusió). Dic inútilment perquè l’avís no
ha servit de res, ja que mai et creuran a priori tots aquells que han decidit sense
veure-la que ha de ser “bona” perquè és un Bond, i els Bond sempre són bons, hi
surten cotxes i tot és molt canyer. L’altra part dels que comuniquen la seva opinió
s’han meravellat una vegada més perquè és una pel·lícula molt més adulta, molt més
del segle XXI, i perquè dibuixa el personatge d’Ian Fleming com un testimoni tràgic de
la seva existència.
Exactament el contrari del que m’havien dit tota la vida quan defensava, jo què sé,
Ingmar Bergman, Andrei Tarkovski, Yasujiro Ozu o el Michael Haneke del
començament (abans de convertir-se en un autor de consum adoptat per una
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majoria): és a dir, quan una vegada i una altra havia de sentir aquella queixa que ens
convertia, en funció d’una visió massa intel·lectual i elitista del cinema, en uns
partidaris del cinema plepa —equivalent a lent, a espès, a fosc, a dur, a trist, a
torturador i a tercermundista— o cinema de provinença sospitosa, no anglosaxona.
El comentari ulterior sempre era (és) el mateix: uf, prou problemes tinc cada dia,
vaig molt cansat, jo al cinema em vull distreure i divertir, no vull cinema de pensar.
Que és exactament tot el que no és Spectre. Bond era un dels paradigmes del
divertiment, l’acció, l’opulència envejada (cotxes, noies, casinos, armes,
esmòquings, martinis i Cortina d’Ampezzo, voilà) i les persecucions, els dobles
d’acció, les explosions i els efectes visuals (abans eren especials, ara res no fa soroll
de debò), però ara s’ha transformat (també ell) en un personatge de Dostoievski. I
com que és un germà Karamàzov, o potser l’Idiota, té traumes i pateix, i és una
caricatura expressionista, embolcallat per la negror i la lentitud i la trituradora
intel·lectual a què s’havia enfrontat tota la vida. Bond en Spectre —però ja fa dues o
tres pel·lícules que li passa— ha esdevingut un personatge de Tarkovski, de Resnais,
del cinema iranià i de Theo Angelopoulos, tots junts, i amb ell, i també tots junts,
Batman, Harry Potter, Superman i tots els superherois de DC Comics (a diferència
dels de Marvel, que encara riuen)... Tots ells tenen mal de panxa, dormen
malament, no follen i no han trobat la resposta a les preguntes del bilió de dòlars:
qui sóc, i què és l’eternitat?
La gentada que tota la vida els ha defensat i encara els defensa (no s’han assabentat
del que està passant malgrat tenir davant seu algunes de les nits de cinema més
avorrides de tota la vida?, tanta és la seva dependència, o tanta la incapacitat per
renunciar a un mite, a una idolatria?) hauria ara de bramar perquè no els
acompanyen en la seva recerca constant d’entreteniment i de desocupar el cap.
James Bond s’ha traït i els ha traït, però això no vol dir que els exèrcits d’espectadors
d’arreu s’hagin transformat, i ara també acullin amb un gran somriure i respecte, i
facin cues i twitegin la seva experiència després d’anar a veure, posem per cas,
Leviatan, National Gallery, Aigües tranquil·les, Un colom es va posar damunt una branca per
reflexionar sobre la vida, Born o Un dia perfecte per volar, que no sé si ho sabeu, però són
algunes de les pel·lícules més simpàtiques, emotives i espectaculars de l’any. A mi,
ho juro, m’han ajudat molt a fer més suportable la vida, la setmana i el dia
interminable.
Àlex Gorina. El Temps, 25/11/2015 (adaptació).
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Exercici 3

20 punts

Després de llegir aquest editorial, decidiu adreçar un escrit a la secció de cartes al
director per expressar el vostre parer sobre el tema (250-300 paraules).
[Si el cos té 230 paraules o menys, no es corregirà.]
EDITORIAL
La recerca i la innovació, la tasca pendent d’empreses i Administració a les Balears
A les Illes, terra d’enriquiments fàcils i ràpids, la cultura de l’esforç i de la tenacitat no prosperen
No és la primera vegada, i malauradament no serà la darrera, que les Balears se
situen a la coa de la classificació en inversió en recerca i innovació respecte del PIB.
A excepció de les ciutats autònomes, les Illes no superen cap de les altres comunitats
autònomes de l’Estat en aquest apartat, que és extraordinàriament important per a
la diversificació econòmica que tant asseguren anhelar els diferents sectors i agents
socials.
És preocupant que una comunitat que va ser la primera en renda per càpita hagi vist
com anava perdent esglaons en competitivitat i concentrava cada vegada més la
generació de riquesa en un sol sector, el turístic, mentre que altres com la indústria
han anat minvant progressivament l’aportació al PIB.
Tant el sector públic —principalment els representants polítics— com les empreses
afirmen sempre que poden que la innovació i la recerca són fonamentals per al futur
de les Balears. Però els nombres desmenteixen que realment les promoguin. Més
aviat confirmen que, una vegada més, hi ha un discurs públic sobre les coses que
després no sempre s’acompanya amb realitats. I és que només amb una inversió
constant i sostinguda en innovació s’aconseguiran resultats.
A les Balears s’ha imposat massa el gran projecte mediàtic i poc l’impuls de la
ciència, la indústria i la tecnologia. I això que els resultats de les minúscules
aportacions públiques i privades, com és el ParcBit, confirmen que val la pena
potenciar-les.
Ara Balears, 24/11/2015 (adaptació).
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SUPÒSIT 1
Àrea 5

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]

Exercici 1
Presentació de l’examinand
[--------]
Exercici 2

5 punts

Lectura en veu alta
RAMON LLULL
Ramon Llull, conegut com el Doctor Il·luminat, fou un escriptor, filòsof, místic i
missioner nat probablement a Ciutat de Mallorca el 1232 o 1233 i mort enmig de la
mar, entre Tunis i Mallorca, el 1316.
Els seus nombrosos viatges, que el portaren a sojornar molts anys lluny de la seva
terra, dificultaren la formació d’un gruix documental sòlid sobre la seva trajectòria.
D’altra banda, tot i que la seva vida fou tan llarga i tractà tanta gent, deixà pocs
testimonis epistolars autèntics.
Hom disposa, d’altra banda, d’un document que revela les íntimes motivacions
espirituals que condicionaren les etapes de la història del pensament lul·lià, com
també la causa dels trastorns que marcaren tan definitivament la vida de Llull a partir
de la seva conversió : és l’anomenada Vida coetània o, simplement, Vita, en llatí.
Hom té constància documental de l’existència dels Llull a Mallorca en el llibre del
repartiment de Mallorca de Jaume I (1229). Sembla que la família provenia de
Barcelona, on el sobrenom Llull s’havia imposat al cognom original Amat.
En la seva joventut, des del 1256 consta que exercia com a senescal, segons els
indicis, de l’infant En Jaume (el futur Jaume II), bé que és probable que anteriorment
hagués estat adscrit a la cort del mateix Jaume I.
Casat amb una Blanca Picany almenys des del 1257, tingué amb ella un fill i una filla,
Domingo i Magdalena, tot i que hom li suposa una vida matrimonial irregular,
aspecte reflectit en els seus escrits autobiogràfics, en els quals s’acusa a ell mateix de
passions desordenades, mundanitat i luxúria, concepte en el qual incloïa també la
composició de poemes amorosos en la tradició de la poesia trobadoresca.
Gran Enciclopèdia Catalana (adaptació).
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Exercici 3

15 punts

Intervenció individual
Participau en una taula rodona sobre assetjament cibernètic, aquell que es
produeix a través de les xarxes socials.
Examinand A: sou el representant de l’associació de pares d’una escola i
reclamau mesures més fortes perquè aquestes situacions no es reprodueixin, ja
que de vegades poden acabar de manera tràgica.
Examinand B: sou un usuari habitual d’aquestes xarxes, apostau per la llibertat
d’expressió i penseu que no n’hi ha per a tant.
Exercici 4

5 punts

Situació comunicativa. Exercici d’interacció
Examinand A: us acaben de portar uns mobles que teníeu encarregats i us
adonau que no es corresponen al model que havíeu elegit. Telefonau a la
botiga per fer una reclamació.
Examinand B: sou el responsable del repartiment a domicili d’una botiga de
mobles. Rebeu la telefonada d’un client que es queixa d’haver rebut uns
mobles que no s’adiuen amb la seva comanda. Comprovau el registre i tot us
hi apareix correcte.
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SUPÒSIT 2
Àrea 5

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]

Exercici 1
Presentació de l’examinand
[--------]
Exercici 2

5 punts

Lectura en veu alta
LA CONVERSIÓ DE RAMON LLULL
Pocs anys després d’haver passat la trentena, Llull experimentà la conversió que el
portà al canvi dràstic de vida que el convertí en un dels pensadors més prominents de
l’Occident medieval i en el primer i un dels més grans escriptors en llengua catalana.
Segons conta el mateix Llull en la Vita i en altres parts de la seva obra, una nit,
escrivint una cantilena a una dama a qui estimava d’amor foll, fou interromput de
sobte per l’aparició de Jesús clavat en la creu, visió que es repetí cinc vegades, cosa
que el portà a creure que Déu volia que deixés el món i servís de cor Jesucrist. I, de les
diverses maneres d’acomplir aquesta voluntat divina, tria la conversió dels sarraïns.
Amb aquest propòsit, concebé un pla d’acció en tres fronts que comprenia l’acció
missional pròpiament dita; l’elaboració d’una doctrina teologico-filosòfica que,
d’una manera racional, demostrés als sarraïns els errors de les seves creences i els
portés a convertir-se al cristianisme (del qual hauria demostrat, al seu torn, el
caràcter veritable) i, finalment, l’establiment, amb el suport actiu del Papa, d’escoles
on s’ensenyaria àrab i altres llengües de pagans als missioners.
Llull renuncià del tot a la vida mundana, als plaers i a les obligacions familiars i de
ciutadà i es lliurà exclusivament a la seva empresa missional. El 1275 Blanca Picany
presentà una denúncia al batlle de Mallorca en la qual feia constar que Ramon Llull
havia descurat completament la vida familiar i l’administració dels seus béns per a
dedicar-se totalment a la seva crida.
Gran Enciclopèdia Catalana (adaptació).
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Exercici 3

15 punts

Intervenció individual
Situació comunicativa.
Volen obrir una nova superfície comercial a la vostra zona, on ja n’hi ha dues,
fet que ha aixecat una gran contestació per part del sector del petit empresari.
L’Ajuntament organitza una taula rodona per parlar del tema.
Examinand A: sou el promotor d’una d’aquestes noves superfícies que es volen
obrir i defensau que aquest és el futur perquè s’ajusta més a les necessitats
actuals de la gent.
Examinand B: com a propietari d’una botiga de queviures tradicional de barri,
estau en contra que s’obrin més grans superfícies del tot innecessàries perquè,
entre d’altres coses, porten els petits empresaris a la ruïna.
Exercici 4

5 punts

Situació comunicativa. Exercici d’interacció
En un debat televisat, es discuteix sobre si caldria canviar els horaris laborals i,
consegüentment, la dels altres àmbits de la societat i els particulars, per
equiparar-los als de la resta d’Europa (començar i acabar de fer feina més
prest; avançar l’horari de les menjades...).
Examinand A: defensau els avantatges que tindria aquest nou model horari,
perquè el que regeix a l’Estat espanyol és contraproduent tant per a la salut
com per a l’eficiència laboral.
Examinand B: hi estau totalment en contra perquè suposa renunciar a una
manera de viure molt arrelada i que suposaria un trasbals general a la societat.
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SUPÒSIT 3
Àrea 5

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]

Exercici 1
Presentació de l’examinand
[--------]
Exercici 2

5 punts

Lectura en veu alta
L’impressionisme
Corrent estètic iniciat i desenvolupat sobretot a França al darrer quart del segle XIX.
Consisteix, de fet, en una darrera etapa del naturalisme, nom que en un principi fou
sovint emprat per a designar-lo, perquè aguditzà la recerca d’una realitat més
autènticament reflectida que en la pintura anterior. Centrant-se en temes tan prosaics
i quotidians com els del realisme, els impressionistes els pintaven, però, in situ, com en
una instantània fotogràfica —cal recordar el lligam que els unia amb Nadar— i molt
sovint en una sola i ràpida sessió, i aconseguiren visions fugaces que, en ésser
exposades, desferen la diferenciació convencional entre esbós i obra definitiva. D’altra
banda, la valoració de l’estampa japonesa contribuí a revolucionar els
enquadraments i a trencar la simetria convencional en profit d’una major fortuïtat. La
característica més evident —bé que no pas la més essencial— és la de representar la
llum actuant sobre els colors: amb pinzellades breus, els impressionistes normalment
no barregen els colors, generalment purs, al suport, sinó que, inspirant-se en teories
científiques com les de Chevreuil —que després foren seguides dogmàticament pel
neoimpressionisme—, deixen que siguin barrejats per l’ull humà, que obté, així, una
aparença molt més viva de la realitat representada.
L’inici oficial de l’impressionisme tingué lloc el 15 d’abril de 1874 amb la inauguració
de la primera exposició de la Société Anonyme Coopérative des Artistes Peintres,
Sculpteurs, Graveurs, etc., de la qual formaven part Degas, Guillaumin, Monet,
Morisot, Renoir, Pissarro i Sisley, entre altres; no en formava part, però, l’aleshores
considerat capdavanter del grup, Manet, que preferí de no enemistar-se amb el Saló
oficial.
Gran Enciclopèdia Catalana (adaptat).
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Exercici 3

15 punts

Intervenció individual
Participau en un debat sobre la polèmica sorgida fa poc arran que
l’Organització Mundial de la Salut declaràs que la carn vermella i al processada
són cancerígenes.
Examinand A: sou vegetarià i no només estau en contra de la carn vermella,
sinó de qualsevol altra, perquè considerau que tota està massa manipulada.
Examinand B: sou nutricionista i considerau que la carn vermella en si no és
perillosa, sinó que l’abús de qualsevol aliment el converteix en perillós.
Exercici 4

5 punts

Situació comunicativa. Exercici d’interacció
Participau en un debat radiofònic sobre l’expansió de tradicions anglosaxones
de l’estil de Halloween, el Black Friday... a les Illes i a altres indrets de l’Estat
espanyol.
Examinand A: pensau que la globalització és inevitable i que l’intercanvi
cultural sempre és un element enriquidor.
Examinand B: us escandalitza que tradicions foranes no només es mesclin amb
les nostrades, sinó que fins i tot les facin desaparèixer.

6

C2
GENER 2016

C2
Àrea 1

SOLUCIONARI
Comprensió oral

Exercici 1

GENER 2016
10 punts [mín. 5 punts]
3 punts

1. b — 2. b — 3. b — 4. b — 5. a
Exercici 2

7 punts

6. b — 7. b — 8. a — 9. c — 10. a
Àrea 2

Comprensió lectora

Exercici 1

10 punts [mín. 5 punts]
3 punts

1. b — 2. a — 3. b — 4. b — 5. a
Exercici 2

7 punts

6. b — 7. a — 8. b — 9. c — 10. b — 11. c — 12. a
Àrea 3

Domini pràctic del sistema lingüístic

20 punts [mín. 10 punts]

1. b — 2. c — 3. a — 4. c — 5. b — 6. b — 7. c — 8. a — 9. a — 10. b — 11. c — 12.
c — 13. a — 14. b — 15. b — 16. c — 17. a — 18. b — 19. a — 20. c — 21. b — 22. a —
23. b — 24. a — 25. c — 26. c — 27. b — 28. a — 29. a — 30. b — 31. a — 32. c

