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Àrea 1

Comprensió oral

10 punts [mín. 5 punts]

Exercici 1

3 punts

D’acord amb el text que escoltareu, digau si els enunciats següents són
vertaders (a) o falsos (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1. La locutora insinua que el fet que el darrer programa del Polònia fos el
més vist de la setmana és degut que la gent necessita desconnectar de la
tensió acumulada les darreres setmanes.
a) Vertader
b) Fals
2. El programa tracta de com superar moments de neguit.
a) Vertader
b) Fals
3. Una bona manera de sortir d’una situació d’estrès és riure.
a) Vertader
b) Fals
4. D’acord amb l’especialista, l’eufòria també pot provocar angoixa.
a) Vertader
b) Fals
5. Begoña Odriozola creu que la millor manera de poder sortir d’una
situació d’angoixa és prendre consciència de la situació i activar-se.
a) Vertader
b) Fals

Ex. 1

Encerts
Punts

5
3

4
2,25

3
1,50

2
1

1
0,50

0
0

1

C2

GENER 2018

Exercici 2

7 punts

D’acord amb el text que escoltareu, digau quina és la resposta correcta (a, b
o c).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
6. Què són les zones blaves?
a) Són les zones on la gent viu més anys.
b) Són les zones on tothom voldria viure.
c) Són les zones on no li agradaria viure a ningú.
7. A Oimiakon, a Sibèria...
a) La gent viu de la ramaderia i l’agricultura.
b) Els infants no van a l’escola a l’hivern quan la temperatura arriba als 52 ºC
sota zero.
c) La gent no pot sortir de casa, a l’hivern, ni per anar al bany, perquè moriria
congelada.
8. Danakil, a Etiòpia...
a) És el lloc del planeta que està més per sota del nivell de la mar.
b) També és conegut com l’Infern a la Terra o la vall de la Mort.
c) Manté la mateixa organització matriarcal de fa mil anys.
9. La Rinconada, al Perú, és un lloc molt perillós...
a) Perquè a 5.000 m d’altitud no hi ha oxigen per viure-hi.
b) Per l’explotació laboral a què estan sotmesos els habitants de la ciutat.
c) Perquè l’aigua que consumeixen conté mercuri.
10. Pel que fa a les Illes Marshall...
a) Estan a punt de desaparèixer pels efectes de les proves nuclears dels anys
40 i 50.
b) Són una zona amenaçada pels efectes del canvi climàtic.
c) Durant els pròxims 20 anys, els Estats Units traslladaran la població de les
illes al seu territori.
Ex. 2
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Àrea 2

Comprensió lectora

10 punts [mín. 5 punts]

Exercici 1

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.
Guerra i revolució a l’Espanya republicana
La insurrecció militar de juliol de 1936 va representar un trasbals social, econòmic
i polític profund a l’Espanya republicana. La inoperància mostrada pel Govern
ràpidament va veure’s superada per la ràpida i decisiva resposta de les
organitzacions obreres i populars que, tant en el terreny militar com en els camps
econòmic, polític i social, van tractar de donar respostes immediates a la situació
que es donava arran de l’esclat de la Guerra Civil. Així, al territori que va mantenirse fidel a la República, la insurrecció militar va provocar l’extensió d’un clima
revolucionari.
Per aturar la insurrecció militar, el Govern republicà de José Giral, constituït el 19
de juliol, després de lliurar armes a les milícies dels partits i als sindicats, va
dissoldre l’exèrcit tradicional i els cossos policials a la vegada que decretava la
creació de batallons de voluntaris, en els quals havien d’integrar-se les milícies
obreres. En poques setmanes va produir-se una total transformació del sistema
polític, social i econòmic, i la forma tradicional de poder era liquidada en molts
territoris de la zona republicana.
En conseqüència, en el territori republicà va crear-se una estructura de poder
popular que es vertebraria al voltant dels sindicats i els partits d’esquerres que,
en aquell moment, constituïen l’única força capaç de defensar la legalitat
republicana. Aleshores, encoratjades moralment pel fet que havien estat decisives
per fer fracassar el cop d’estat, les forces obreres van sentir-se autoritzades a
impulsar canvis socials revolucionaris. L’estat burgès va col·lapsar-se en els
primers dies de la guerra i això va portar a l’aparició d’òrgans revolucionaris de
poder paral·lel.
D’aquesta manera, entre l’estiu i la tardor de 1936, organismes revolucionaris
populars que aplegaven en el seu si les forces que havien integrat el Front
Popular varen irrompre al poder. Així, políticament, durant els primers mesos de
la guerra, va donar-se una situació de dualitat en el poder, caracteritzada per la
coexistència dels governs legals i democràtics de la Generalitat i de l’Estat amb les
noves formes de poder polític que van sorgir arreu com a conseqüència de la
iniciativa obrera i popular. Els nous consells, comitès i juntes van ser els
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encarregats d’organitzar les columnes de voluntaris per anar al front, l’ordre
públic, l’economia i la vida social.
En els primers mesos de la guerra, en paral·lel a la proliferació de poders locals i
regionals revolucionaris a la zona republicana, va desencadenar-se un procés de
repressió espontània contra tots aquells elements que poguessin tenir qualsevol
tipus de relació amb els insurrectes. Així, l’Església, la burgesia, els propietaris de
terres i les classes benestants van ser objecte d’una persecució que va escapar del
control del Govern. Molts dels perseguits van fugir a l’estranger, van amagar-se o
van passar a la zona insurrecta.
D’aquesta manera, enmig del clima revolucionari, van produir-se assassinats,
execucions, passejades, detencions il·legals a les txeques (presons clandestines
per a presos polítics sota el control comunista) i saqueigs i crema d’esglésies i
convents, a més de produir-se la requisa de béns i propietats d’institucions i
particulars. Com a conseqüència de la repressió incontrolada van produir-se fets
especialment greus com, per exemple, l’assassinat de presos polítics de dretes a
la presó Model de Barcelona l’agost de 1936, o l’execució de presos polítics a
Paracuellos del Jarama (Madrid) el novembre de 1936. També van ser assassinats
polítics com Melquíades Álvarez o José Antonio Primo de Rivera, afusellat a la
presó d’Alacant.
La proliferació de poders locals i regionals de caràcter revolucionari va anar
acompanyada, a bona part del territori republicà, d’una profunda transformació
econòmica. La revolució va portar endavant la formació de col·lectivitzacions que,
tant al camp com a les ciutats industrials, van posar l’economia sota el control de
comitès obrers i camperols. I és que la revolució llibertària no només es dirigia
contra el cop militar dels nacionals, sinó contra les bases de l’ordre capitalista
burgès; és a dir, contra els latifundis i contra la propietat privada dels mitjans de
producció.
Article extret i adaptat de Sapiens el 19 de setembre de 2017.
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Enunciats:
1. El juliol de 1936, en el context de la Guerra Civil, l’alçament dels
militars contra el Govern republicà va provocar una revolució social.
a) Vertader
b) Fals
2. El 19 de juliol de 1936, el president de la República, José Giral, va
ordenar a les milícies obreres que s’integrassin dins l’exèrcit.
a) Vertader
b) Fals
3. Un cop començada la Guerra Civil, durant els primers mesos, el poder
de l’Estat va estar en mans de les classes obreres, provinents del Front
Popular.
a) Vertader
b) Fals
4. Durant els primers mesos de la guerra, els qui s’associaven a
l’alçament contra el govern republicà varen ser víctimes d’una clara
repressió que, en alguns casos, va acabar en assassinats.
a) Vertader
b) Fals
5. En esclatar la guerra, el territori republicà de l’Estat es va organitzar
al voltant del Govern d’esquerres de base popular, anticapitalista, que
molt aviat va transformar l’economia del país.
a) Vertader
b) Fals
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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.
Per canvi climàtic s’entén un canvi de clima produït per l’activitat humana, que
altera la composició de l’atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural
del clima observada durant períodes de temps comparables.
No s’ha de confondre el canvi climàtic amb la variabilitat climàtica, ja que aquesta
fa referència a qualsevol variació del clima (interestacional, interanual, per
dècades, per segles, etc.) sigui per processos propis del sistema climàtic o per
altres causes. De fet, la variabilitat és una de les característiques essencials del
comportament atmosfèric a qualsevol escala temporal.
A l’atmosfera que embolcalla el nostre planeta, hi ha una sèrie de gasos (sobretot
el vapor d’aigua i el diòxid de carboni) que tenen un efecte d’hivernacle, és a dir,
absorbeixen i remeten la radiació infraroja que emet la superfície del planeta
Terra. D’aquesta manera, impedeixen que part d’aquesta radiació escapi a l’espai
exterior i contribueixen que la temperatura mitjana de l’aire superficial del
planeta sigui d’uns 15 °C, una temperatura apta per a la vida. L’efecte
d’hivernacle és, per tant, un fenomen natural de l’atmosfera.
El problema actual és que la quantitat d’aquests gasos naturals amb efecte
d’hivernacle a l’atmosfera ha augmentat i que s’hi han abocat, a més, gasos amb
efecte d’hivernacle no presents de forma natural a l’atmosfera. Aquest canvi posa
en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels
ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar
de la humanitat.
Els gasos amb efecte d’hivernacle són components gasosos de l’atmosfera, tant
naturals com d’origen antropogènic, que absorbeixen i remeten radiació
infraroja. A mesura que incrementa la concentració d’aquests gasos, la radiació
infraroja és absorbida a l’atmosfera i remesa en totes direccions, la qual cosa
contribueix que la temperatura mitjana de la Terra augmenti. Aquest fenomen
s’anomena efecte d’hivernacle perquè l’absorció i posterior emissió de radiació
infraroja també la fan el vidre i certs plàstics amb els quals es fabriquen els
hivernacles.
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L’atmosfera influeix fonamentalment en el clima. Si no existís, la temperatura a la
Terra seria de -20 °C, però l’atmosfera es comporta de manera diferent segons la
longitud d’ona de la radiació. El Sol, per la seva alta temperatura, emet
fonamentalment a 5 micròmetres i l’atmosfera deixa passar la radiació. La Terra
té una temperatura molt més baixa i remet part de la radiació, però a una
longitud molt més llarga, d’uns quinze micròmetres. El CO2 que actualment hi ha
en l’atmosfera, en una concentració de 367 ppm, absorbeix aquesta radiació,
igual que el vapor d’aigua. El resultat és que l’atmosfera s’escalfa i torna a la
Terra part d’aquesta energia, raó per la qual la temperatura mitjana superficial és
d’uns 15 °C, i dista molt del valor d’equilibri sense atmosfera.
Els últims deu anys han estat els més calorosos des que es porten registres, i els
científics anuncien que en el futur seran encara més calents. La majoria dels
experts estan d’acord que els humans exerceixen un impacte directe sobre
aquest procés d’escalfament. A mesura que el planeta s’escalfa, els casquets
polars es fonen. Atès que la neu té un elevat albedo, torna a l’espai la major part
de radiació que hi incideix. La disminució dels casquets també afectarà perquè
l’albedo terrestre farà que la Terra s’escalfi encara més. L’escalfament global
també ocasionarà que s’evapori més aigua dels oceans. El vapor d’aigua actua
com un gas hivernacle. Així, hi haurà un major escalfament. Això produeix el que
s’anomena efecte amplificador. De la mateixa manera, un augment de la
nuvolositat a causa d’una major evaporació contribuirà a un augment de l’albedo.
El problema és de difícil predicció, ja que, com es veu, hi ha retroaccions positives i
negatives.
El CO2 té un important paper en l’efecte d’hivernacle: si la temperatura és alta,
s’afavoreix el seu intercanvi amb els oceans per formar carbonats. Llavors l’efecte
d’hivernacle decau i la temperatura també. Si la temperatura és baixa, el CO 2
s’acumula perquè no se n’afavoreix l’extracció i, així, augmenta la temperatura. El
CO2 exerceix, per tant, un paper regulador molt important.
Les conseqüències del canvi climàtic no es poden determinar exactament, perquè
desconeixem el comportament de l’atmosfera en les noves condicions. No
obstant això, les previsions que es tenen són les següents: augment del nivell del
mar a causa de la fosa parcial del glaç i de la desaparició parcial o total de les
glaceres; desaparició de zones de conreu properes a la costa i també de moltes
ciutats costaneres; canvis en el règim actual de precipitacions; canvis en la
distribució de la vegetació; aparició de malalties tropicals en zones on ara no hi
són, i escassetat d’aliments davant les dificultats de cultiu per l’afectació del sòl i
l’alta temperatura.
Article extret i adaptat de Wikipedia el 20 de setembre de 2017.
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6. El canvi climàtic...
a) És un concepte ampli que inclou el de variabilitat climàtica.
b) És un tipus de variabilitat natural.
c) És un concepte que queda inclòs dins el de variabilitat climàtica.
7.

En principi, l’efecte d’hivernacle...
a) És perillós.
b) És natural.
c) És innocu.

8.

A què es deu l’efecte d’hivernacle?
a) A l’augment dels gasos naturals que s’aboquen a l’atmosfera,
juntament amb els que hi aboca l’home.
b) A l’escalfament de la Terra.
c) A la pèrdua de la capacitat de recuperació i productivitat dels
ecosistemes naturals.

9.

La temperatura de la Terra és de 15 °C...
a) Depenent de la longitud de l’ona de radiació.
b) Però seria de -20 °C si no fos per l’efecte d’hivernacle.
c) Gràcies a la radiació solar.

10. A què creuen els experts que es deu, bàsicament, l’actual escalfament
del planeta?
a) A l’acció de l’home.
b) A la fusió dels pols.
c) A l’efecte amplificador.
11. Quin paper té el CO2 en l’efecte d’hivernacle?
a) Afavoreix la formació de carbonats.
b) Absorbeix la radiació solar per baixar la temperatura de la Terra quan
s’escalfa massa.
c) Compensa i regula la temperatura del planeta.
12. Es poden preveure les conseqüències del canvi climàtic?
a) Sí: les conseqüències del canvi climàtic seran de caire natural.
b) Sí: el canvi climàtic tindrà conseqüències naturals i alhora
econòmiques i demogràfiques.
c) No es té la certesa de com el canvi climàtic pot arribar a afectar el
planeta.
Ex. 2
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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. Aquest dilluns __________ matí ha arribat un creuer al port __________ caben
més de 4.000 persones.
a) al / en què
b) pel / on
c) de / on hi
2. Si __________ disposat a ser vocal de la nostra junta directiva, podries
presumir d’haver __________ a l’associació.
a) estassis / pertangut
b) estiguessis / pertanyut
c) Les dues respostes anteriors són correctes.
3. El Govern __________ va organitzar una __________ perfectament calculada per
aturar __________ manifestants.
a) dictatorial / contrarevolució / els
b) dictatorial / contrarrevolució / els
c) dictador / contrarevolució / als
4. Quan __________ el seu fill, els ulls li __________ de l’emoció.
a) va néixer / resplandien
b) nasqué / resplandien
c) naixé / resplendien
5. La __________ del dia convida a sortir. Ara només falta que a en Tomeu
__________ vengui de gust.
a) claretat / li’n
b) claredat / l’hi
c) claredat / li
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6. Quin dels enunciats següents és correcte?
a) Aquest tobogan està en mal estat. S’han de revisar totes les atraccions del
parc abans que hi hagi una desgràcia que hàgim de lamentar.
b) Aquest tobogan està en mal estat. S’ha de revisar totes les atraccions del
parc abans de que hi hagi una desgràcia que hàgim de lamentar.
c) Aquest tobogà està en mal estat. S’han de revisar totes les atraccions del
parc abans que hi hagi una desgràcia que haguem de llamentar.
7. Quina de les tres opcions no és correcta?: La família Bou, una de les més
respectades del poble, és gent de gran __________.
a) cabal
b) capital
c) cabdal
8. És

una

__________

massa

important

__________

la

prenguis

__________

precipitadament.
a) desició / per a què / tan
b) decisió / perquè / tan
c) decisió / per què / tant
9. Uns ___________ a les seves paraules; altres ____________ .
a) assenteixen / dissenteixen
b) assenten / dissenten
c) assenten / disenten
10. T’has emocionat fins al punt que __________ la gola?
a) se t’ha nuat
b) se’t ha nusat
c) se t’ha ennuat
11. Senyala l’opció correcta:
a) Ho va fer el seu germà. Qui, sinó?
b) No té un germà, sinó dos.
c) Què podem fer, si no esperar el seu germà.
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12. Dubt molt __________ vagi a la reunió tot sol, i això que em neg __________
__________ acompanyi ningú.
a) de que / a que / li
b) que / que / l’hi
c) que / a que / l’
13. És una persona molt agressiva. Sempre insulta __________.
a) a tothom
b) tothom
c) Les dues respostes anteriors són correctes.
14. __________ dels darrers esdeveniments, s’han hagut d’instal·lar càmeres de
seguretat __________ de la reixa.
a) Arrel / arran
b) Arran / ran
c) Arran / a ras
15. _________ els veïnats no paguen, la jutgessa ha decidit __________ el sou.
a) Com / embarga’ls-hi
b) Com que / embargar-los
c) Com que / embargar-los-hi
16. El capell? __________ dins l’armari. Quan el necessiti, ja __________ trauré.
a) deixa’l / l’hi
b) deixa-m’el / le’n
c) deixa-me’l / l’en
17. Si et demana xocolata, _________ una mica.
a) dona-li’n
b) dona-n’hi
c) Les dues respostes anteriors són correctes.
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18. Sempre que en Toni ve a casa, jo __________. Però si ara __________ i em
demanàs perdó, tal vegada l’escoltaria.
a) desaparec / aparegués
b) desaparesc / aparegués
c) desapareix / apareixes

19. __________ 16 d’abril, pensau _________ felicitar __________ Marta.
a) El diumenge / a / a na
b) El diumenge / a / na
c) Diumenge / Ø / na
20. Hi assistirà __________ secretari, i hi arribarà __________ mitja hora abans per
no perdre’s res.
a) com / almenys
b) com al / al menys
c) com a / almenys
21. Fent tantes coses __________, no aconseguiràs fer-ne cap __________ bé.
a) a l’hora / ø
b) a l’hora / de
c) alhora / de
22. Fan feina __________ l’edifici ___________ hi ha la seu de Telecom.
a) en / en el que
b) a / en què
c) a / que
23. Les classes __________ assistia cada dia eren molt interessants.
a) a les quals
b) on
c) Les dues respostes anteriors són correctes.
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24. En quina de les oracions següents hi ha una paraula usada
inadequadament?
a) Si dius que t’han pagat 2.000 € per aquesta feina, realment ha estat ben
rendible.
b) L’acció dels voluntaris durant l’incendi ha estat plausible.
c) En Manel gasta tot el que guanya. La gasiveria el durà a la perdició.
25. En quina oració no hi ha cap error?
a) Celebren la festa segons el ritu catòlic.
b) El maltractament dels animals és un acte inicu.
c) L’evaquació de l’edifici va ser molt ràpida.
26. Quina de les expressions següents és correcta?
a) He de fer una bestreta al meu germà i ja me la tornarà en poder.
b) He de fer una bestreta al meu germà i ja la hi tornaré en poder.
c) Totes dues respostes són correctes.
27. Quina de les frases significa el mateix que la següent: «Tenint en compte
el fracàs, val més no tornar-ho a provar.»?
a) Amb vista del fracàs, val més no tornar-ho a provar.
b) En vista del fracàs, val més no tornar-ho a provar.
c) Cap de les respostes anteriors no és correcta.
28. En quin grup de paraules compostes estan totes ben escrites?
a) sordmut, nord-irlandès, Dalai-lama.
b) ex-sogre, io-io, pèl-roig.
c) pit-roig, no violència, guarda-roba.
29. En quin cas no hi ha cap error?
a) És el Cap del Servei d’Economia de l’Ajuntament de Manacor.
b) La dra. Pons passa consulta en un pis de l’Avinguda de la República.
c) L’Associació de Veïnats de Son Ferriol ha organitzat una conferència a
càrrec de Lluís Gavaldà, cantant d’Els Pets.
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30. ____________ acabi l’examen, me n’aniré a dinar a casa.
a) Tan bon punt
b) Tant bon punt
c) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

31. Els assaltants del banc encara retenen quatre _____________ i amenacen de
matar-los.
a) ostatges
b) hostatges
c) hostes

32. Hem educat el nostre fill per tal que sigui ____________ amb la gent que ho
és amb ell.
a) reverend
b) reverent
c) Cap de les dues respostes anteriors no és adequada.

Encerts
Punts
Encerts
Punts
Encerts
Punts

32
20
21
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31
19,23
20
10,77
9
4,74

30
18,46
19
10
8
4,21

29
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18
9,47
7
3,68

28
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17
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6
3,16

27
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16
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26
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15
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4
2,11

25
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3
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24
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2
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1
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Àrea 4

Expressió escrita

35 punts [mín. 17,5 punts]

Exercici 1

5 punts

Resumiu el text següent.
(Si el text té més de 130 paraules, es puntuarà amb un 0.)
Barcelona posa en marxa un nou pla antidroga per lluitar
contra l’estigma i la discriminació
El nou pla d’acció sobre drogues de Barcelona és el full de ruta per prevenir i
reduir el consum de drogues (tant les il·lícites com les de circulació legal, com
l’alcohol o el tabac) a la ciutat durant els pròxims quatre anys, i així rebaixar les
malalties i la mortalitat que s’associen a aquestes substàncies i prioritzar la lluita
contra l’estigma que tradicionalment s’associa a les persones amb
drogodependència. Segons la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, s’ha de
treballar “des de l’apoderament de les persones usuàries, des de la seva
participació activa i amb un enfocament de drets”.
Per elaborar el pla s’han tingut en compte altres plans vigents a la ciutat, com el
Pla de Salut Mental 2016-2022. L’estratègia final és fruit d’un treball transversal
que inclou aportacions de més de tres-centes persones (representants d’entitats,
persones usuàries i professionals, entre d’altres) i està coordinat per l’Agència de
Salut Pública de Barcelona, amb el suport del Consorci Sanitari de Barcelona i la
Subdirecció de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat.
El pla té quatre eixos centrals de treball. L’eix més innovador és el que tracta les
addiccions tecnològiques, com el joc patològic o la dependència de les pantalles.
Es calcula que un 3 % d’adolescents i joves de la ciutat estan en risc de patir
aquests problemes.
També és una línia prioritària l’atenció especial a dones consumidores de drogues
que estan exposades a situacions de violència i abús. Aquest eix es concreta en la
creació de dos recursos específics per atendre-les. També té especial importància
l’abordatge del risc per a la salut, tant el derivat per pràctiques sexuals que
incorporen el consum de drogues com el que ve donat per l’ús de fàrmacs legals
addictius.
Un altre eix es basa a reduir l’impacte de l’alcoholisme i establir línies preventives
com la intervenció en centres escolars i barris, la limitació de la publicitat o el
treball sobre l’oferta. Totes aquestes accions pretenen endarrerir al màxim l’edat
d’inici en el consum.
El Periódico, 4 d’octubre de 2017 (adaptació)
1

C2

GENER 2018

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.)

Les dones musulmanes, entre l’espasa i la paret
La marea de casos d’assetjament sexual per part d’homes poderosos que moltes
dones estan denunciant aquests dies fa pensar en la ubiqüitat de la violència
sexual, que les dones de tot arreu ja coneixen massa bé i que ara, en alguns
contextos, els homes comencen a reconèixer de mala gana. És un punt d’inflexió
per ser més conscients del poder del patriarcat. Les dimissions i les acusacions
han evidenciat la prevalença dels delictes del patriarcat, massa temps permesos
per les institucions, coneixedores dels crims però incapaces d’actuar.
L’acadèmic musulmà Tariq Ramadan —ara apartat de la docència a la Universitat
d’Oxford— va ser acusat d’assetjament sexual i violació d’almenys tres dones,
cosa que va negar. Veient l’abast global d’aquestes denúncies, es podria pensar
que aquesta notícia sola ens faria ser conscients que l’assetjament sexual i coses
pitjors poden existir en qualsevol comunitat. Però per als musulmans aquesta
informació ha servit per recordar que les dones musulmanes estan atrapades
entre l’espasa i la paret, cosa que fa gairebé impossible exposar públicament la
violència sexual.
L’espasa és una dreta islamofòbica en altres cultures massa disposades a
demonitzar els homes musulmans. [...] Alhora, hi ha una dreta ascendent en la
política europea que no perd ocasió de connectar qualsevol informe de mala
conducta dels musulmans amb la seva religió, més que amb la seva malícia i amb
el poder amb què el patriarcat recompensa aquesta actitud arreu del món. Es va
veure en el cas de l’assetjament sexual contra dones a Colònia durant la nit de
Cap d’Any de fa dos anys, en què es va destacar la religió i l’origen dels assaltants
com a explicació dels fets. [...]
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La paret és una comunitat dins la fe islàmica disposada a defensar els homes
musulmans contra tota acusació. Els defensors de Ramadan han saldat les
acusacions contra ell dient que es tracta d’una “conspiració sionista” i un intent
islamofòbic de destruir un erudit musulmà. Massa sovint, quan les musulmanes
alcem la veu, la nostra pròpia comunitat ens acusa de “crear mala imatge dels
homes musulmans” i donar munició als islamòfobs de dreta. S’equivoquen. Són
els assetjadors els que donen una mala imatge, no les dones, que tenen tot el dret
a denunciar els delictes. [...]
Com era previsible, l’espasa i la paret han intentat segrestar les veus de les
musulmanes. [...] Però aquestes dones no s’han fet enrere, i han insistit que
podien parlar per elles mateixes. [...]
La islamofòbia i el racisme són un fet real. Els intents de silenciar les musulmanes
“pel bé de la comunitat” són reals. Però la justícia és encara més important. No
hem d’avergonyir les musulmanes esperant que la seva actitud sigui sempre la de
defensar els nostres homes. Les dones que han acusat d’assetjament Ramadan
mereixen justícia, i ell mereix poder defensar-se, però no hauríem de perdre
aquest moment clau en la lluita entre els demonitzadors i els defensors a ultrança
dels homes musulmans. Les dones musulmanes, com totes les dones, tenen tot el
dret de denunciar els crims comesos en nom del patriarcat.
Mona Eltahawy. Ara, 6 de desembre de 2017 (adaptació)
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Exercici 3

20 punts

Com a portaveu de l’associació de comerciants d’una barriada en què no hi
ha decoració nadalenca, escriviu una carta al batle o batlessa del municipi
per expressar les vostres queixes sobre aquest fet i demanar al consistori
possibles solucions. (250-300 paraules)
(Si el cos del text té 230 paraules o menys, no es corregirà.)
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Solucionari

ÀREA 1. Comprensió oral
Exercici 1
1.
2.
3.
4.
5.

a
a
a
a
b

Exercici 2
6. a
7. b
8. a
9. c
10. b

ÀREA 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1.
2.
3.
4.
5.

a
b
b
a
b

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

*En les preguntes 17, 26 i 28 es donen per vàlides les tres opcions.
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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
Barcelona, aquella incòmoda nit de novembre, la nit de Sant Martí, va quedar
tapada per una boira espessa, sòlida. Era el primer dia sense pluja després d’una
setmana de ruixats. Les diligències i les expedicions que comptaven arrencar
viatge amb l’ajut dèbil del quart minvant es van trobar a les fosques. I quan la
boira ja s’havia fet mestressa de la ciutat, des de l’Estudi General fins a l’Hort de
Sant Francesc, del Teatre a la plaça del Blat i més avall, Bòria enllà; des del Palau
de la Virreina al carrer de l’Argenteria i a Santa Maria del Mar i al Pla de Palau;
quan les poques teieres enceses havien esdevingut completament inútils; quan la
mateixa boira feia tremolar de fred els mariners que, dalt del vaixell, feien la seva
guàrdia acompanyats només del xop-xop apagat i lent de l’aigua contra el buc;
quan la diligència de Madrid ja havia carregat baguls, maletes i il·lusions i l’amo
Sants despertava els passatgers i els cavalls piafaven delerosos d’enfilar cap a la
Creu Coberta; quan la muntanya de Montjuïc, salvada de la boira, contemplava
amb indiferència el llençol de cotó fluix estès als seus peus..., la Vicenta del Pi
tocava les tres batallades de la matinada i un gat, a la teulada del palau Fivaller, va
tenir una esgarrifança. L’espessor de la boira havia tornar somort, envellutat i
misteriós el so de la Vicenta com si anunciés mals averanys.
CABRÉ, J. Senyoria (adaptació)
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SUPÒSIT 1
Exercici 3

15 punts

Intervenció individual
Participau en un debat televisiu en què es parla sobre l’art culinària.
Examinand A: defensau la cuina innovadora, d’autor.
Examinand B: defensau la cuina tradicional.

Exercici 4

5 punts

Situació comunicativa. Exercici d’interacció
Participau en una taula rodona en què es debat sobre l’acollida de refugiats a la
vostra ciutat.
Examinand A: hi participau com a president de l’Associació d’Entitats Cíviques i
defensau l’acollida sense condicions de refugiats per part de famílies voluntàries,
que haurien de rebre ajuts de les institucions.
Examinand B: hi participau com a regidor de Benestar Social i sou prudent a
l’hora d’acceptar l’acollida indiscriminada de refugiats.
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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
Si a qualsevol dependència de l’edifici, a les vuit del vespre la foscor era total, a
l’empudegat soterrani on s’havien excavat els calabossos l’obscuritat era espessa,
sòlida, definitiva. L’Andreu, repenjat en un mur que destil·lava humitat, respirava
descompassadament. No sabia l’hora que era ni si ja eren a l’endemà o a abansd’ahir. En les hores de soledat compartida havia après que l’embalum silenciós
del seu davant corresponia a un mariner holandès que havia estat empresonat
acusat d’haver fet la pell a un col·lega genovès per unes diferències sentimentals;
pel que semblava, no tenia gens de ganes de parlar ni de fer-se entendre.
L’Andreu també sabia que el xerraire que l’havia rebut, a entrada de fosc, es
tancava en un mutisme obstinat que ho feia tot més insuportable. I res més;
perquè diu que hi havia tres o quatre persones més; per a l’Andreu eren només
una tos, un parell de renecs i algun sospir deixats anar enmig de la desesperança
de la cel·la. Repenjat a la paret, l’Andreu no podia deixar de pensar en com pot ser
que... En el fons estava convençut que d’un moment a l’altre s’obriria la porta de
la cel·la i algú el faria sortir mentre mastegaria una fórmula o altra d’excusa que
ell acceptaria i llestos. Però era increïble que fes tant de temps des del moment
que els soldats l’havien anat a buscar a casa i encara no s’havia aclarit res.
CABRÉ, J. Senyoria (adaptació)
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SUPÒSIT 2
Exercici 3

15 punts

Intervenció individual
Participau en un debat radiofònic sobre el lloguer turístic.
Examinand A: pensau que s’ha de permetre el lloguer turístic a qualsevol tipus
de residència i durant tot l’any.
Examinand B: pensau que el lloguer turístic s’ha de regular segons la zona i
l’època de l’any.

Exercici 4

5 punts

Situació comunicativa. Exercici d’interacció
Participau en un debat radiofònic sobre el dret a una mort digna.
Examinand A: sou partidari de l’eutanàsia.
Examinand B: estau en contra de l’eutanàsia.
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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
Encara no havia sortit el sol. El Ciset tombà el cap i va contemplar l’espelma nova.
Ja treia mocs que li regalimaven lentament. Respirà feixugament, com si aquell
moviment li hagués costat molt d’esforç. Les llàgrimes li van començar a caure
galta avall, incontroladament, senyor Déu meu i els sants apòstols, jo que en ma
vida no havia plorat. I ara les llàgrimes es barrejaven amb la tos cavernosa del
malalt i per uns moments el Ciset va pensar si era possible tanta pena per a un sol
cor, ell que mai no havia estat un home trist, si més no fins aquell dia que la
memòria de Déu Nostre Senyor esborri de la faç de la terra i de la llista dels meus
pecats, quan va sentir el flap tètric que encara li ressonava a la memòria, pobra
Remei, que em sento culpable de la seva mort, morta de viu en viu, sense avís, no
com jo que m’estic morint a bocinets i em faig cabal que se m’acosta la tomba;
poseu-m’hi rosers al damunt, desvariejava el Ciset i tornava a tossir. Encara no
havia sortit el sol. Encara eren a la nit del Dia de Difunts. Encara s’havia
d’empassar sencera aquella dolorosíssima primera nit sol sense la Remei, sense la
seva respiració pausada, sense aquella fressa que feia quan es fregava les mans
per esbaldir-ne el fred, pobra Remei, aquí té coses a mig cosir.
CABRÉ, J. Senyoria (adaptació)
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SUPÒSIT 3
Exercici 3

15 punts

Intervenció individual
Participau en un debat radiofònic sobre el paper de l’esport en la societat actual.
Examinand A: pensau que la presència abusiva de l’esport és un símptoma de
l’obsessió per la imatge i el culte al cos.
Examinand B: pensau que l’esport ocupa un lloc adequat en la societat, ja que és
necessari per dur una vida sana i equilibrada.

Exercici 4

5 punts

Situació comunicativa. Exercici d’interacció
S’ha donat a conèixer l’avantprojecte de la nova ordenació urbanística del vostre
poble: traçat de nous carrers, projecció d’aparcaments, de zones enjardinades,
etc.
El regidor d’Urbanisme ha reunit els regidors dels partits de l’oposició per
explicar-los-el.
Examinand A: sou el regidor d’Urbanisme que defensa el projecte.
Examinand B: sou el cap de l’oposició, que qüestionau el projecte perquè creis
que pot perjudicar alguns ciutadans.
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