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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 programa Tria 33, emès pel
canal 33 el 18 de març de 2017. D’acord amb el text, heu de respondre si les
afirmacions següents són vertaderes (a) o falses (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Afirmacions:
1. El Museu Jaume Morera s’ubica a la que fou la nau Gaudí, on l’arquitecte català va fer
la seva primera obra.
a) Vertader
b) Fals
2. La mostra de la Col·lecció Bassat exhibeix més de tres mil peces.
a) Vertader
b) Fals
3. A Vic, s’exposen obres de creadors catalans amb el mateix fil conductor.
a) Vertader
b) Fals
4. La primera obra que va adquirir Lluís Bassat va ser una escultura de Xavier Serra de
Rivera.
a) Vertader
b) Fals
5. El Museu Jaume Morera és el museu d’art modern i contemporani més antic
d’Espanya.
a) Vertader
b) Fals
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Exercici 2

7 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del reportatge «Zika: mare
contra mare», del programa Quèquicom, emès pel canal 33 el 30 de novembre de
2016. D’acord amb el text, heu de triar, en cada cas, la resposta correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
6. Triau l’afirmació correcta.
a) Els símptomes del Zika són clarament identificables i característics.
b) La simptomatologia del Zika es pot confondre amb la d’una grip comuna.
c) El Zika és un virus asimptomàtic.
7. Quina és l’afirmació vertadera?
a) El virus del Zika va arribar al Brasil durant els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro i
d’allà es va escampar a la resta del món.
b) El virus està d’actualitat perquè ha augmentat de forma significativa el
nombre de dones embarassades afectades.
c) La manera d’actuar del Zika difereix del comportament d’altres virus que
tenen els insectes com a vectors.
8. El mosquit...
a) de la febre groga pon entre 80 i 120 ous.
b) tigre dispersa la posta d’ous per garantir-ne la viabilitat.
c) tigre fa la posta d’ous en llocs amb aigua abundant.
9. El mosquit tigre i el de la febre groga...
a) viuen en ambients radicalment diferents.
b) són espècies molt semblants entre si.
c) es detectaren a l’Estat espanyol el 2004.
10. L’aplicació Mosquito Alert...
a) pretén dur un registre dels llocs de posta del mosquit tigre a Espanya i, de
passada, intentar detectar l’aparició del de la febre groga.
b) ha estat creada per un grup de científics per localitzar la presència del
mosquit tigre.
c) es dedica a aplegar fotografies de mosquits per fer-ne un inventari.
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Ex. 2
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Àrea 2

Comprensió lectora

Exercici 1

10 punts [mín. 5 punts]
3 punts

D’acord amb la lectura del text següent, digau si els enunciats que apareixen al
final són vertaders (a) o falsos (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Bolívia i el treball infantil: el negoci de les làpides
Què constitueix el treball digne? Aquesta qüestió ha estat el nucli d’una disputa entre
Bolívia i la comunitat internacional d’ençà que el país va abaixar l’edat mínima per
treballar als deu anys. Els perdedors de la disputa són els nens treballadors, que van
lluitar a favor de la llei.
El Dia dels Morts és un bon dia per a Guido. Durant aquesta festivitat, el cementiri de
Potosí, a Bolívia, s’omple de gent. Guido treballa netejant làpides. Avui s’ha d’ocupar
d’un nínxol del quart nivell del pavelló 113. S’enfila en una escala i primer treu de
l’interior la brutícia més grossa i després deixa ben nets el vidre i el marc. Acabada la
feina, la família li dona un bitllet de 10 bolivians, aproximadament 1,40 euros. Guido va
començar a fer aquesta feina quan tenia onze anys. “Si tinc sort, puc guanyar cap a 100
bolivians en un dia”, explica. Com que a la família són set germans i el seu pare va
morir, són uns diners molt necessaris. Però Guido diu que també faria aquella feina
encara que les circumstàncies fossin millors. “Jo voldria treballar igualment”.
Als països occidentals això no està ben vist, però a Bolívia nens com Guido poden
treballar oficialment. Fa dos anys, el Govern del president socialista, Evo Morales, va
aprovar una llei que permet als nens de deu anys o més de treballar sota certes
condicions, sempre que facin feina per compte propi. Quan tenen dotze anys, poden
ser contractats com a treballadors regulars. La comunitat internacional va quedar
consternada. Poques pràctiques empresarials tenen un rebuig tan unànime dels països
industrialitzats com el treball infantil. Fins i tot molts dels països més pobres del món
han prohibit oficialment que els nens de menys de catorze anys treballin. Amb
l’aprovació de la Llei 548, però, Bolívia va passar a ser el primer país del món que
revertia aquesta tendència.
El debat entorn de la llei encara és viu avui. Un dels objectius de desenvolupament
sostenible de les Nacions Unides és “posar fi al treball infantil en totes les seves
formes” abans del 2025. Però a Bolívia, fins i tot un bon nombre de les suposades
víctimes del treball infantil l’accepten sense reserves. Entre els defensors més acèrrims
d’abaixar l’edat laboral hi havia els sindicats que representen els nens i adolescents
que treballen, coneguts per l’acrònim en castellà NAT.
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El crític local
L’home que representa l’impopular punt de vista de la comunitat internacional també
és bolivià. Rodrigo Mogrovejo dirigeix l’oficina a Bolívia de l’Organització Internacional
del Treball (OIT). Quan Bolívia va abaixar l’edat oficial per treballar, l’OIT va protestar
amb vehemència i des d’aleshores ha reclamat que es facin esmenes a la llei. La batalla
contra el treball infantil s’ha tornat un dels objectius més importants de l’organització,
que publica regularment estadístiques detallades sobre la qüestió.
Aquestes estadístiques mostren que el 2012 prop de 168 milions de nens d’entre cinc i
set anys treballaven en una feina que correspon a la definició de l’OIT de treball infantil.
Aquesta xifra representa gairebé una desena part de tots els nens del món. L’OIT creu,
però, que hi ha motius per a l’esperança: només quatre anys abans, el nombre de nens
que treballaven era de 215 milions.
El Govern bolivià defensa la seva llei amb l’argument que descriminalitza els
treballadors menors d’edat i així els protegeix de l’explotació, un argument habitual de
les campanyes per legalitzar les drogues o la prostitució. “A mi no em sembla que sigui
una bona estratègia per combatre el treball infantil”, diu Mogrovejo. Afegeix que dubta
que els NAT parlin per la majoria de nens que treballen. “Sens dubte, no els
representen”, afirma.
Un dels cervells del país darrere la Llei 548 és Jorge Domic, psicòleg i fundador d’una
ONG per a infants a La Paz. “En aquest país els nens tenen obligacions”, diu Domic, de
68 anys. Aquestes obligacions, afegeix, són una part important de les relacions socials,
sobretot en les cultures indígenes. La nova llei esmenta explícitament que la feina que
fan els nens en el si de la família s’ha de “valorar i acceptar culturalment”. Aquestes
feines, diu, els serveixen per al seu desenvolupament personal i per al vivirbien, un
concepte del que és una bona vida que prové de les idees indígenes.
Bolívia i la comunitat internacional segurament no arribaran a un acord sobre aquesta
qüestió en un termini breu. El Govern podria prendre mesures per començar finalment
a fer un millor seguiment de la prohibició de les feines per a menors que siguin
perilloses o inhumanes. Això aniria en la línia de l’OIT, la principal prioritat de la qual és
eliminar les “pitjors formes de treball infantil”. Però un punt bàsic de discòrdia
persistirà: la qüestió de si el treball infantil és un abús fonamental que es pot superar o
si és una pràctica que simplement forma part de certes cultures.
Article de Der Spiegel publicat a El Temps el 17 de febrer de 2017 (adaptació)
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Enunciats:
1. El govern d’Evo Morales ha rebaixat l’edat legal per ser contractat als deu
anys.
a) Vertader
b) Fals
2. Els països més empobrits del món refusen la prohibició del treball infantil.
a) Vertader
b) Fals
3. L’ONU vol que el treball infantil quedi erradicat abans d’una dècada.
a) Vertader
b) Fals
4. Els sindicats defensen el treball infantil perquè és un valor cultural dels
indígenes.
a) Vertader
b) Fals
5. La justificació de la llei es fonamenta en la protecció dels drets dels infants.
a) Vertader
b) Fals

Ex. 1
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Exercici 2

7 punts

D’acord amb la lectura del text següent, triau, en cada cas, la resposta correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Les darreres aventures de Cassini
Potser la gent ja no ho recorda, però des de fa tretze anys la nau de la NASA Cassini es
troba en òrbita al voltant del gegant anellat Saturn. El coneixement detallat del sistema
del planeta que hem adquirit des d’aleshores és extraordinari. Les imatges de les
llunes, dels anells, de Tità i Encèlad, mons potencialment habitables, han meravellat els
amants de la ciència. En aquest blog n’hem parlat a bastament.
En l’actualitat, la nau pràcticament ha esgotat les reserves de combustible necessari
per als coets que li permeten maniobrar i, per tant, des del control de la missió, al Jet
Propulsion Laboratory, temen perdre la possibilitat en un futur pròxim de dirigir-la. El
perill que un dia una Cassini descontrolada caigui a la lluna Tità, amb mars
d’hidrocarburs, o a Encèlad, un món amb dolls d’aigua que denoten l’existència d’un
mar interior, és massa gran per no fer-hi res. Cassini pot dur encara, després de vint
anys a l’espai, algun bacteri terrestre resistent i contaminar uns mons, si no amb vida
pròpia, sí amb una química prebiòtica interessant d’estudiar en un futur.
Així que després d’explorar de prop les més de 60 llunes de Saturn, Cassini s’anirà
acostant progressivament als anells per submergir-se definitivament en la densa
atmosfera del planeta el 15 de setembre pròxim.
Els anells de Saturn són una zona perillosa per a una nau espacial. Milions de cossos de
roca i gel orbiten en el pla equatorial del planeta. Un xoc amb un d’aquests objectes de
la mida d’un autobús destruiria la nau sense remei. Ara se sap que aquests són
controlats per petites llunes, anomenades pastores, que, situades just a l’interior dels
anells, en regulen l’estabilitat i la pervivència al llarg del temps.
En el procés de caiguda sobre el planeta, des del 29 de novembre passat, Cassini
executa un conjunt d’òrbites que freguen per fora l’anell exterior F de Saturn, amb un
període de 7,2 dies en un pla inclinat 63,5 graus des del pla equatorial del planeta. Les
vint òrbites que farà fins al 22 d’abril són gairebé idèntiques, de manera que Cassini se
situa en el punt més pròxim (periastre) a uns 150.000 km de Saturn i en el punt més
llunyà (apoastre) a 1.280.000 km de Saturn. Les velocitats relatives a Saturn en aquests
punts seran de 76.150 km/h i 9.000 km/h, respectivament. A partir del 22 d’abril,
després d’un acostament agosarat a la lluna Tità per donar-se impuls, iniciarà el
conjunt d’òrbites finals passant entre l’anell i el planeta fins al gran final del 15 de
setembre.
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Les òrbites actuals, que freguen l’anell F, porten la nau espacial a prop de Saturn i, de
tant en tant, Cassini passa a tocar d’alguna de les petites llunes pastores que orbiten a
prop o fins i tot dins dels anells. Aquesta setmana, Cassini va fer observacions de la
petita lluna Pan amb una resolució vuit vegades millor que les aproximacions anteriors.
Pan orbita dins de l’anell A, tot just dins de la divisió d’Encke. L’estudi de la petita lluna,
especialment del seu equador, proporciona pistes clau de com aquests objectes
interactuen amb els anells.
Pan presenta una estranya cintura a la zona equatorial, l’explicació de la qual caldria
buscar-la en els inicis de la formació dels sistema d’anells de Saturn, quan la lluna ja
formada va anar netejant de cossos el que seria la futura divisió d’Encke i la lleu
atracció gravitatòria de Pan va acumular la fina pols al voltant de la zona equatorial.
El final de la missió Cassini encara ens donarà sorpreses. Ja en parlarem.
El blog d’Enric Marco. 12 de març de 2017 (adaptació)
Preguntes:
6. Quina d’aquestes afirmacions és la correcta?
a) La nau nord-americana Cassini ha duit a terme una missió d’investigació
del planeta Saturn durant més d’una dècada.
b) L’aportació de dades proporcionada per la nau és minsa.
c) La NASA tem que perdrà el control de Cassini a l’abril.
7. Darrerament, la nau...
a) orbita molt a prop de l’anell Pan, que l’acosta al màxim a Saturn.
b) ha proporcionat imatges de gran qualitat del satèl·lit Pan.
c) orbita al voltant de l’anell A.
8. Les pastores...
a) és el nom que reben els anells de Saturn.
b) són satèl·lits que actuen de reguladors dels anells de Saturn.
c) són llunes que exerceixen una poderosa força gravitatòria que podria fer
estavellar Cassini.
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9. Triau la frase més adient.
a) Els descobriments efectuats per la Cassini palesen que no hi ha rastre
d’H2O al planeta Saturn o als voltants.
b) Hi ha risc que la nau sigui destruïda per la col·lisió amb un cos rocós.
c) La NASA està preocupada per la pèrdua de maniobrabilitat de la nau,
causada per les baixes temperatures de l’atmosfera saturniana.
10. El 22 d’abril...
a) és la data que marca el final de la missió.
b) és quan la nau encara la recta final de la travessia.
c) és la data prevista perquè la nau quedi sense combustible.
11. La cintura al voltant de Pan...
a) està relacionada amb la gènesi del sistema anular de Saturn.
b) origina la divisió d’Encke.
c) és pols residual despresa per Tità.
12. En el cas que Cassini s’estavellàs contra la superfície de Tità o Encèlad...
a) l’impacte no presentaria cap risc per a l’entorn de les llunes.
b) hi hauria un risc de contaminació bacteriana terrestre.
c) suposaria perdre l’oportunitat de continuar explorant un territori en el
qual s’han detectat signes de vida.

Ex. 2

Encerts
Punts
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Àrea 3

Domini pràctic del sistema lingüístic

20 punts [mín. 10 punts]

Senyalau, en cada cas, l’opció més adequada per a un registre formal:
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.

1.

Els treballadors sol·licitaren un augment de sou, però l’empresa no
_________________ volgué concedir.
a) els el
b) els hi
c) els l’hi

2.

L’espectacle ________________ va ________________ una ________________.
a) poètico-musical / juntar / multitud
b) poètic-i-musical / reunir / gentada
c) poeticomusical / aplegar / gernació

3.

Quina és la frase correcta?
a) La perruquera recomana aquesta crema capilar per enfortir els cabells.
b) La metal·lúrgia és el conjunt de tècniques i procediments d’obtenció,
transformació i elaboració dels metals.
c) Per decret municipal, hi ha d’haver un desfibril·lador a cada poliesportiu.

4.

Senyalau quina frase usa les preposicions de manera correcta.
a) Els alumnes no mostren gens d’interès amb aprendre.
b) La defensa ha recorregut contra la sentència.
c) Encara no has pensat amb el viatge que vols fer?

5.

La ____________ del concursant va quedar ben ____________.
a) Idonitat / pal·lesa
b) idoneitat / pal·lessa
c) idoneïtat / palesa
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6. Triau la frase correcta.
a) Quan els membres de la junta dissenten d’ell, el director s’empipa i crida: “No us
consenteixo, això!”
b) Quan els membres de la junta dissenteixen d’ell, el director s’enfurisma i crida:
“No us ho consent, això!”
c) Quan els membres de la junta disenteixen d’ell, el director s’enrabia i crida: “No
us ho consentesc, això!”

7.

Les ___________ es mouen d’una manera ___________. Els rellotges de ___________ són
molt exactes: es desvien de l’hora autèntica un segon al mes o fins i tot menys.
a) busques / compassada / quars
b) manetes / acompassada / quarz
c) agulles / acompasada / quartz

8.

El seu objectiu era ______________ la ______________ eterna, malgrat ser conscient de
la ______________ de la vida humana.
a) abastar / benaventurança / insignificància
b) aconseguir / benaurància / insignificansa
c) assolir / benaurança / insignificança

9.

Triau la frase correcta.
a) Si t’hagueres posat guants per fer feina al jardí, no t’haguesses punxat amb el
cactus.
b) Si t’haguessis posat guants per fer feina al jardí, no t’haguessis punxat amb el
cactus.
c) Si t’haguessis posat guants per fer feina al jardí, no t’hauries punxat amb el
cactus.

10. La distància de la __________________ és de 1.270 _________________.
a) nebul·losa d’Orion / anys-llum
b) nebulosa d’Orió / anys llum
c) nevul·losa d’Orión / anys llums
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11. Quina és la frase correcta?
a) El dadaisme nasqué a Zuric el 1916 amb una actitud de revolta artística contra la
guerra europea, centrada en la destrucció de l’art, de la bellesa, i en la crítica de la
literatura tradicional.
b) El dadaïsme va néixer a Zurich al 1916 amb una actitud de revolta artística contra
la guerra europea, centrada en la destrucció de l’art, de la bellesa, i en la crítica de
la literatura tradicional.
c) El dadaisme va nàixer a Zúric en 1916 amb una actitut de revolta artística contra la
guerra europea, centrada en la destrucció de l’art, de la bellesa, i en la crítica de la
literatura tradicional.

12. Sovint prens el te sense sucre; ara tampoc _____ vols?
a) n’hi
b) li’n
c) ne

13. _______________ novembre de 1963 va tenir lloc un _______________ que s’havia

presenciat molt poques vegades: _______________ d’una massa de terra emergida
nova.
a) A mig / esdeveniment / el neixement
b) A mitjan / fenomen / el naixement
c) A mitjans de / event / la naixença

14. Triau la frase correcta.
a) No ens entenem: mentre jo vull anar al teatre, tu t’estimes més anar al cinema.
b) A fora, continuava plovent. Mentrestant, na Montserrat tocava una sonata al
piano.
c) Mentres el semàfor estava avariat, el policia dirigia el trànsit.

15. Em vaig trobar na Marta ______________ però incapaç d’agafar ___________ per poder
descansar.

a) somnolent / la son
b) somnolent / el somni
c) somnolenta / el son
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16. Quina és la frase correcta?
a) És una fira la qual acull molts artesans locals.
b) L’obra de teatre de la qual te’n vaig parlar es representa fins al cap de setmana
vinent.
c) Cap de les dues anteriors no és correcta.

17. Són uns joves molt envejosos i, ______________, la ______________ els ______________.
a) endemés / mesquinesa / corroeix
b) ademés / mesquindat / corroïx
c) a més / mesquineria / corrou

18. El GIA, amb un comunicat de principi de 1995, ordena que tanquin algunes
ambaixades i que n’______________ el personal i els diplomàtics.
a) evaquïn
b) evacuïn
c) evaqüin

19. Quin conjunt de verbs derivats és el correcte?
a) reblanir, emblanquinar, petrificar, estovar
b) escalivar, pol·luir, remoure, amortiguar
c) caramelitzar, reverdir, corprendre, blanquejar

20. El substitut no ____________la ________________________, però ningú no ____________
culpava.

a) va portar a cap / feina encarregada / el
b) va dur a terme / tasca comanada / l’en
c) va portar a termini / labor manada / en

21. Elegiu la frase correcta.
a) És estremidor què bé que canta.
b) És estremidor el bé que canta.
c) És estremidor com canta de bé.
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22. A l’estiu, cal que ____________ molta aigua i que ____________ roba de color clar que
____________ la llum.

a) begueu / dugueu / repel·leixi
b) beveu / duis / reflecteixi
c) beveu / dueu / escopeixi

23. Cal evitar el desnonament _______________.
a) en la mida del possible.
b) en la mesura que es pugui.
c) en la mesura que pogueu.

24. Ens heu d’enviar l’informe _______________.
a) com més aviat millor.
b) l’abans possible.
c) quant abans millor.
25. El __________________________ arribarà a la reunió amb _____________.
a) llegat paquistaní / retard
b) delegat paquistanès / demora
c) legat pakistanès / retard

26. Convé saber __________ serveix aquest estri ___________ se’n pugui fer un bon ús.
a) per què / per a què
b) perquè / per què
c) per a què / perquè
27. La _____________ es _____________ el vestit de _____________.
a) novia / va emprovar / setí
b) núvia / va provar / satí
c) nòvia / va assatjar / satè
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28. Quina és la frase correcta?
a) El sistema fabril va ser un mètode productiu i d’organització del treball propi de
la Revolució Industrial, en oposició al sistema domèstic.
b) Al llarg dels tres segles que abarca el període de l’Antic Règim, la població
europea va travessar per tres grans fases.
c) L’economista escocès Adam Smith va introduir noves idees, de gran
trascendència per al pensament econòmic i el desenvolupament del capitalisme en
el segle XIX.

29. Senyalau el gerundi correcte.
a) Havent escoltat el discurs, els assistents van poder fer les preguntes que
consideraren oportunes.

b) Li vaig enviar un sobre contenint tota la informació.
c) Va llegir l’acta signant-la tot seguit.
30. Aquell club ha fitxat un jugador _________ i un entrenador _________.
a) gal·lès / estatunidenc
b) galès / nordamericà
c) gal·lés / estat-unidenc

31. El rostit, el ____________ al forn durant una hora. Una vegada ____________, el
____________ amb patata.

a) cog / cogut / serveixo
b) coc / cogut / servisc
c) coc / cuit/ servesc

32. Ajustament d’un document perquè s’___________ a la mida de la pàgina.
a) adeqüi.
b) adequï
c) adecui
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Encerts
Punts
Encerts
Punts
Encerts
Punts

32
20
21
11,54
10
5,26

31
19,23
20
10,77
9
4,74

30
18,46
19
10
8
4,21

29
17,69
18
9,47
7
3,68

28
16,92
17
8,95
6
3,16

27
16,15
16
8,42
5
2,63

26
15,38
15
7,89
4
2,11

25
14,62
14
7,37
3
1,58

24
13,85
13
6,84
2
1,05

23
13,08
12
6,32
1
0,53

22
12,31
11
5,79
0
0

16

C2

MAIG 2017

Àrea 4

Expressió escrita

Exercici 1

35 punts [mín. 17,5 punts]
5 punts

Resumiu el text següent.
(Si el text té més de 180 paraules, es puntuarà amb un 0.)
Les bases del Neolític (el sedentarisme i l’agricultura) es van introduir a Europa des de
l’Orient Mitjà i van conquerir el continent d’est a oest a poc a poc, a una velocitat
mitjana d’1 km per any. A la Mediterrània occidental, però, el registre arqueològic
demostra que tot s’havia produït més ràpidament. I no se sabia per què. Ara, un estudi
de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i la Colgate University (Hamilton,
Nova York, EUA) apunta que, en aquest cas, les poblacions neolítiques s’haurien
desplaçat per mar uns 300 o 400 km cada generació per establir-hi una nova població al
final del trajecte. El ritme mitjà de desplaçament hauria estat vuit vegades més ràpid:
de 8,7 km/any, concretament.
Els estudis combinen els coneixements dels arqueòlegs João Zilhão (Universitat de
Barcelona) i Albert J. Ammerman (Colgate University) i els de físics experts en la
transició del Neolític, Neus Isern i Joaquim Fort, tots dos de la Universitat de Girona.
Per arribar a entendre el tipus de desplaçament ràpid, s’han estudiat diverses opcions
de viatge per mar. Segons els experts de la Universitat de Barcelona, “l’estudi ha
desenvolupat un model computacional en el qual s’exploren diferents mecanismes de
viatges per mar i la interacció entre els pobladors de la zona”. D’aquesta manera, ha
explicat Neus Isern a El Temps, donen suport “quantitatiu” a les teories arqueològiques:
demostren que el moviment per terra és massa lent i ofereixen diferents opcions per
mar per inferir quina és més adient. La via terrestre estava descartada perquè és lenta,
d’1 km per any. La raó, argumenta Isern, és que “el desplaçament de població per terra
no era una colonització conscient sinó que, quan la població creixia, buscava nous
territoris per conrear”.
Entre diverses opcions de viatges per mar, l’estudi en tria una que s’adiu amb la
velocitat amb la qual va avançar el Neolític entre el nord d’Itàlia i la península Ibèrica:
“No eren viatges que anessin parant cada 50 km —concreta Neus Isern— sinó que
feien viatges llargs per l’època, de 300 o 400 km, i allà establien un nou assentament
neolític del qual no tornava a sortir ningú fins al cap d’una generació —que en el
nostre article considerem 32 anys”. Aquest ritme és el que dona una velocitat mitjana
de 8,7 km/any.
Aquest fet es veu molt clar en el registre d’assentaments neolítics a la Península. Els
jaciments del centre de Portugal, per exemple, són pràcticament de la mateixa època
que els de Catalunya, mentre que els del centre de la Península són posteriors. Neus
Isern interpreta que la volta a la Península per mar va anar molt més ràpida que el
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viatge per l’interior i això explica que els primers assentaments catalans, valencians i
portuguesos entren dins de la mateixa forquilla de temps.
La recerca d’Isern, Fort, Ammerman i Zilhão ha estat publicada a Proceedings of the
National Academy of Sciences, la quarta revista científica més citada, i es pot consultar
íntegra a la web de la Universitat de Girona.
Àlex Milian, El Temps, 7 de març de 2017 (adaptació)
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Exercici 2

10 punts

Comentari de text
A continuació teniu un text. Llegiu-lo i comentau-ne els aspectes següents:





Tipus de text
Tema
Estructura
Trets lingüístics i estilístics

(El comentari ha de ser un text expositiu. No s’accepten esquemes.)
Em vaig quedar tot sol a Palma una vuitena de dies i vaig acabar de visitar els
monuments; m’entretenia fent esbossos dels dibuixos de les rajoles de pisa. Un
monitor jove de la ciutat va tenir l’amabilitat de donar-me’n informació i em va portar a
les botigues d’antiquaris, on m’agrada rebostejar.
Servo un record encantador del dia de Tots Sants a Palma. Al matí, sota el cel blau, la
ciutat era tot rebombori i alegria, com un dia de fira; quina de xals grocs i negres, quina
de trunyelles, quina de braços nus...! La plaça del mercat rebentava i es desbordava
sota els arbres de la Rambla, on es veien alineades les rajoles, les randes, els paners
vermells de pebres, les altes botes de fusta plenes d’olives fresques. Els planters de
taronger es repenjaven contra els murs daurats de vells palaus.
Assegudes dins les botigues, les dones dels pagesos palpaven els teixits. Als
mostradors dels confiters, brillaven els llargs rosaris de bombons, fruites confitades i
panellets, dels quals penjaven grans patenes i creus de carabassat. La gent comprava
els rosaris i els infants els duien penjats al coll.
Pels estibats carrerons, les madones fregien bunyols de patata i en despatxaven sense
parar als transeünts. Els soldadets espanyols, amb aire net i discret, es barrejaven amb
la multitud, vestits amb l’uniforme d’estiu, d’una tela de ratlles que semblava un
pijama. Tota la tropa era fora, i alguns sotsoficials havien quedat tots sols, crec, a les
portes de les casernes, on reposaven tot gronxant-se en balancins.
El port i tot tenia aire de festa. El vent de terra, és a dir, de llevant, bufava suaument; i,
per posar-ne a prova la força, els vells vaixells mercants atracats al moll hissaven totes
les veles. Aquest vent, sens dubte, no aguantava gaire, perquè durant el dia, a poc a
poc, les veles anaven penjant lànguidament de les vergues.
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La gernació, mentrestant, s’havia anat dissolent: ara omplia les esglésies. Les hores del
capvespre es dediquen als mossens, i les del vespre, al teatre. Aquest dia, a tot Espanya,
es representa un celèbre drama, Don Juan Tenorio.
A partir de les cinc, les esposes dels pagesos rics, com també les burgeses de la vila,
van aparèixer davall els plataners de la Rambla, on es passejaven lentament amb els
seus marits, per degustar les delícies d’aquell vespre. Totes, joves i velles, anaven
vestides de negre, sense excepció. Portaven un petit xal de seda negra, llis i lluent, que
anava travat per darrere, molt baix, per damunt els cabells, tot formant uns bonics
plecs, i els cobria les espatlles. Aquesta vestimenta senzilla i fosca no era il·luminada
més que per una agulla d’or que duien enganxada al pit. Les dones xerraven, somreien,
engronsaven els ventalls, i gairebé totes semblaven boniques.
Els joves seien als cafès o a les xocolateries; feia calor, i es prenien begudes fredes.
L’hora era encisadora; però jo tenia la sensació d’una vella civilització que ens és del tot
aliena. Torno a veure aquest vespre de Tots Sants, aquests darrers raigs ardents sota
els plataners, els murs grocs dels palaus, i el pas despreocupat d’aquest poble de
dones abillades de seda negra...
***
Vaig tornar a Barcelona amb el Balear; és un dels vaixells més antics de la companyia i
triga unes dotze hores a fer la travessia, mentre que el vaixell ràpid la fa en tan sols
nou. Però la badia estava resplendent i convidava al viatge.
Jo dormitava plàcidament a la meva cabina; a l’alba, en despertar-me, vaig treure el cap
pel portell i vaig contemplar la mar deserta. Quantes belles impressions hi ha a la mar!
Com exalta l’esperit aquest aire verge!
La Mediterrània era d’un blau obscur, clapejada d’atzur i de tenebres, i borbollava, com
un metall en fusió, tota densa i bullent, al llarg dels flancs llisos i elevats del vaixell clar.
Res no podria ser més bell que el color d’aquesta mar, a l’alba difusa, i que aquesta
muralla que avançava per les aigües...
Louis Codet, Imatges de Mallorca (1912). Edicions Documenta Balear (adaptació)
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Exercici 3

20 punts

Sou articulista habitual del suplement sobre l’educació dels infants. Aquesta
setmana, la vostra col·laboració és una reflexió sobre la manera en què s’educa
els fills, arran d’haver llegit a la xarxa el text que teniu a continuació. (250-300
paraules)
(Si el cos té 230 paraules o menys, no es corregirà.)

PARES HELICÒPTER (HIPERPARES) PER A LES NOVES GENERACIONS

Els pares i les mares helicòpter (hiperpares)
són tan sobreprotectors que es llancen en
picat a rescatar els seus fills davant el
mínim problema. Com a fenomen, ja estan
sent estudiats.
La directora acadèmica d’una universitat
xilena explica amb humor que va proposar
penjar un cartell que deia: “No s’accepten
mascotes ni pares”. En la mateixa línia, una
alumna universitària va constatar en sortir de
classe que tenia 19 trucades perdudes del seu
pare.
Què passa? Pel que sembla, les noves generacions viuen una singular paradoxa:
gaudeixen de gran llibertat, però els seus pares els protegeixen com mai ningú no
ho havia fet.
Font: www.ampaipse.wordpress.com (adaptació)
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Àrea 5

Expressió oral i interacció

25 punts [mín. 12,5 punts]

SUPÒSIT 1
Exercici 1

Presentació de l’examinand

Exercici 2

Lectura en veu alta

No puntua

5 punts

Roma
L’origen de Roma es troba en la fusió de diversos pobles de la Itàlia central (llatins, dels
quals prové la llengua, oscs, umbres, sabins i il·liris). La influència dels etruscs, poble de
llengua no indoeuropea establert a Itàlia vers el 900 aC, tingué una gran influència en
els romans, especialment pel que fa a l’organització social, els rituals funeraris i l’art.
D’altra banda, una de les etimologies més acceptades sobre el nom de Roma sosté que
és la llatinització de Ruma, nom d’un llinatge etrusc; l’altra sosté que significa ‘la ciutat
del riu’. La base de la futura Roma fou la Lliga septimoncial o Lliga dels set turons,
formada per la confederació de set ciutats vers el 750 aC. El mite fundacional ofereix
pocs indicis per a la gènesi i la història primitiva de Roma, però tingué una gran
importància en el desenvolupament religiós, polític i artístic de la civilització romana.
Segons aquesta tradició llegendària, Enees, heroi fugitiu de la guerra de Troia, s’establí
al Laci, on fundà la ciutat d’Alba Longa, al mont Albà. Després de la destrucció
d’aquesta ciutat per les lluites intestines que donà la supremacia a Roma, els fills del
llinatge reial, Ròmul i Rem, foren abandonats al Tíber i criats per una lloba. En
l’enfrontament subsegüent entre ambdós germans, Ròmul restà com a genearca de
Roma. Menys envoltat de llegendes és el període dels Sis Reis, que durà fins al 510 aC.
Durant el període monàrquic, els reis reuniren atribucions religioses, militars i
polítiques. Llur mandat era assessorat, però, pel senat i les assemblees o comicis,
òrgans consultius que anaren adquirint una autoritat creixent.
Gran Enciclopèdia Catalana (adaptació)

Exercici 3

Intervenció individual

15 punts

Participau en un debat televisiu en què es parla de la maternitat i de la tendència als
països occidentals a tenir els infants en una edat cada vegada més avançada.
Examinand A. Pensau que cada dona ha de decidir el moment de ser mare,
independentment de l’edat, ara que la ciència ho fa possible.
Examinand B. Considerau que, tot i els darrers avenços en la matèria, és molt millor
seguir els cicles biològics i tenir els fills de més jove.
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Exercici 4

Interacció entre els examinands

5 punts

Participau en una taula rodona sobre el futur del comerç a la vostra ciutat.
Examinand A. Pensau que les ciutats haurien de mantenir els comerços tradicionals
com a part de la seva idiosincràsia i que se’ls hauria d’ajudar d’alguna manera.
Examinand B. Trobau que, al cap i a la fi, tot comerç és un negoci i que les noves
formes de comerç tenen grans avantatges, com els preus i els horaris.
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SUPÒSIT 2
Exercici 1

Presentació de l’examinand

Exercici 2

Lectura en veu alta

No puntua

5 punts

Grècia
Grècia és un país muntanyós, amb una estructura geològica complexa que es reflecteix
en una gran fragmentació del relleu, que és format per massissos i sistemes
muntanyosos que tanquen nombroses conques interiors. Gairebé la meitat del territori
és per damunt dels 500 m, bé que les muntanyes són relativament poc altes i cap dels
cims no assoleix els 3.000 m (l’Olimp, l’altitud màxima del país, té 2.918 m). Hom pot
distingir-hi diverses regions: la septentrional, la central, la meridional i la insular. La
Grècia septentrional és formada per Macedònia, Tràcia i l’Epir. Macedònia, que n’és la
més important, s’estén a l’oest del Nestos fins a les muntanyes del Pindos i constitueix
una regió de relleu molt fragmentat, predominantment tabular i format per materials
metamòrfics i cristal·lins, on abunden els escarpaments de falla i les conques
d’enfonsament, algunes de les quals són ocupades per llacs. A l’est de Macedònia hi ha
la Tràcia grega, que constitueix l’extrem nord-est del país: s’estén entre les valls del
Nestos i de l’Hebros, que és fronterer amb Turquia, i és formada per una plana litoral
sobre la qual s’aixequen els contraforts meridionals del Ròdope, que assoleixen altituds
no superiors als 1.500 m i entre els quals s’obre el Nestos, que hi forma profundes
gorges. L’oest, on hi ha l’Epir, arran de la mar Jònica, és accidentat per les serralades
dinàriques, que voregen aquesta mar en direcció nord-oest – sud-est, de les quals
destaca la del Pindos, la més important de Grècia; formades per materials calcaris, s’hi
ha desenvolupat un relleu de tipus càrstic. La Grècia central és la continuació del mateix
tipus de relleu que la resta del país.
Gran Enciclopèdia Catalana (adaptació)

Exercici 3

Intervenció individual

15 punts

Participau en un debat radiofònic sobre el lloguer turístic.
Examinand A. Pensau que és una manera legítima de treure profit dels habitatges
buits, sempre dins un marc legal.
Examinand B. Considerau que és una forma més d’especulació i que augmenta el
problema d’accés a l’habitatge.
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Exercici 4

Interacció entre els examinands

5 punts

Participau en un debat radiofònic sobre els avenços tecnològics en telefonia mòbil,
gràcies als quals tenim a l’abast de la mà, a només un clic, aplicacions de
geolocalització, de cuina, de meteorologia, per consultar el compte bancari, per jugar,
etc.
Examinand A. Considerau que aquesta allau de recursos crea dependència i limita la
creativitat i la interacció de les persones.
Examinand B. Pensau que qualsevol eina que faciliti el dia a dia ha de ser benvinguda
perquè dona autonomia a les persones i permet ampliar coneixements.
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SUPÒSIT 3
Exercici 1

Presentació de l’examinand

Exercici 2

Lectura en veu alta

No puntua

5 punts

Praga
Habitada des del Neolític, al segle IX esdevingué, amb els premíslida, la fortalesa més
important de Bohèmia. Al seu entorn, sobretot d’ençà que Boleslau II la convertí en
bisbat (975), s’hi establiren nombrosos mercaders i artesans, jueus en llur majoria.
Otakar II fundà (1257) la Ciutat Petita, reservada als colons germànics. Atenyé la
màxima esplendor al segle XIV sota l’emperador romanogermànic Carles IV, que en feu
la capital del seu Imperi; fundà la Ciutat Nova, la universitat, la catedral i el pont de
Carles, i així inicià la reunió d’ambdues ciutats en un únic municipi. A partir de la
Primera Defenestració de Praga (1419), la població esdevingué purament txeca.
Després de la revolta antihabsbúrgica, perduda l’autonomia, cedí la importància i la
capitalitat a Viena. La Segona Defenestració de Praga (1618) i la guerra dels Trenta Anys
convertiren la ciutat en una capital provinciana. La renaixença nacional, com a reacció
contra el centralisme de Josep II, culminà amb la revolució i la convocatòria d’un primer
congrés paneslavista. Sufocada la rebel·lió —el setge durà fins al 1853—, els txecs
obtingueren la majoria a les eleccions municipals del 1861 i la llengua txeca entrà a les
escoles. Assetjada pels prussians, hi foren signats els preliminars de la pau de Praga. Al
final de la Primera Guerra Mundial fou capital de la Txecoslovàquia independent. Sofrí
una dura opressió nazi i fou escenari del cop d’estat que portà els comunistes al poder,
a més de l’ampli moviment de liberalització conegut com la Primavera de Praga, que
finí amb la invasió de tropes del Pacte de Varsòvia (1968).
Gran Enciclopèdia Catalana (adaptació)

Exercici 3

Intervenció individual

15 punts

S’ha donat a conèixer el projecte de construir un parc eòlic en una zona rústica del lloc
on viviu. Interveniu en una emissora de ràdio per expressar la vostra opinió.
Examinand A. Hi estau a favor, perquè pensau que és una mesura per al bé comú, ja
que és imprescindible que se cerquin energies alternatives al petroli.
Examinand B. Hi estau en contra, perquè considerau que la conservació del territori i
del paisatge, en un indret turístic com les Illes Balears, també és beneficiosa per a la
població i per a l’economia.
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Exercici 4

Interacció entre els examinands

5 punts

Participau en un debat televisiu sobre el tancament o la limitació de l’accés a
determinats espais emblemàtics de les Illes Balears.
Examinand A. Defensau que aquesta prohibició no té cap sentit i que s’ha de poder
accedir lliurement a qualsevol lloc de l’arxipèlag.
Examinand B. Trobau que la prohibició és imprescindible perquè la saturació de
determinats espais els degrada.
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SOLUCIONARI

Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
1b–2b–3a–4b–5b
Exercici 2
6b– 7c– 8b– 9b– 10a
Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1b– 2b– 3a– 4b– 5a
Exercici 2
6a– 7b– 8b– 9b– 10b– 11a– 12b
Àrea 3. Domini pràctic del sistema lingüístic
1a– 2c– 3c– 4b– 5c– 6b– 7a– 8c– 9c– 10b– 11a– 12a– 13b– 14b– 15c– 16c– 17a– 18b–
19a– 20b– 21c– 22a– 23b– 24a– 25c– 26c– 27a– 28a– 29a– 30a– 31c– 32a
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