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ÀREA 1.

Comprensió oral

10 punts (mínim 5 punts)

ÀREA 1. Exercici 1

3 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa El matí de Catalunya Ràdio,
emès el 4 d‘abril de 2018. D’acord amb el text, digau si els enunciats següents són vertaders
(a) o falsos (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1. En els darrers 50 anys, els poders fàctics dels Estats Units han assumit com a pròpies les
idees de Martin Luther King; per això, avui és considerat la icona de la defensa dels drets
humans.
a) Vertader
b) Fals
2. Si no hagués estat per Martin Luther King, avui els ciutadans afroamericans potser no
podrien votar.
a) Vertader
b) Fals
3. King va formular unes crítiques molt punyents als Estats Units que encara s’han de
reivindicar des de la societat civil.
a) Vertader
b) Fals
4. Prop d’un terç de la població de Memphis és pobra.
a) Vertader
b) Fals
5. Si bé actualment els nord-americans negres tenen tots els drets civils reconeguts pel seu
Govern, la majoria encara cobra menys que els blancs.
a) Vertader
b) Fals
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ÀREA 1. Exercici 2

7 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa Tot costa, emès per Catalunya
Ràdio el 26 de març de 2018. D’acord amb el text, digau quina és la resposta correcta (a, b o c).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
6.

Ricard Torquemada...
a) pensa que Umtiti és el millor central que ha tingut el Barça.
b) no té cap dubte que el Barça ha de renovar el contracte a Umtiti.
c) creu que el Barça no ha de deixar fugir un jugador tan bo nascut al Barça com és Umtiti.

7.

Umtiti...
a) és comparable amb Piqué, tot i que juguen en la mateixa posició.
b) encara és més immadur que Piqué, però pot arribar a ser tan bo com ell.
c) encara no és tan bo com Piqué, però sí que demostra la mateixa seguretat.

8.

Quina qualitat caracteritza Umtiti?
a) La maduresa.
b) La força.
c) La seguretat.

9.

Ricard Torquemada i el presentador...
a) discrepen en el rendiment d’Umtiti abans de la lesió.
b) estan d’acord que la lesió d’Umtiti no s’ha notat en el seu rendiment.
c) a i b són falses.

10. Quina de les afirmacions següents és certa?
a) Umtiti havia jugat sobretot a la banda esquerra.
b) Umtiti juga al Barça com a central dret.
c) Umtiti va maldar per adaptar-se al joc de l’equip.
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ÀREA 2.

Comprensió lectora

ÀREA 2. Exercici 1

10 punts (mínim 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.

La dinàmica glotopolítica a Bèlgica
L’actual Estat belga se situa en una àrea coneguda tradicionalment amb el nom de Països
Baixos. La zona sud d’aquesta regió fou habitada originàriament per tribus cèltiques, entre les
quals la tribu dels belgae, esmentada per primer cop per Juli Cèsar, mentre que les àrees del
nord eren ocupades per tribus germàniques com els frisons, els francs i els saxons. Aquests
pobles tingueren relacions desiguals amb Roma, més intenses com més cap al sud. Bona part
dels territoris meridionals foren conquerits i colonitzats pels romans.
La decadència i finalment l’ensorrament de l’Imperi romà d’Occident al segle V té
conseqüències de rellevància per a l’evolució lingüística d’aquesta àrea. Al llarg dels anys,
diferents nacions germàniques van travessant les fronteres, es desplacen per la regió i, en
alguns casos, acaben instal·lant-s’hi de forma definitiva. Resulta difícil d’afirmar amb tota
certesa si hi havia encara bosses de parlants de llengües cèltiques en aquestes àrees quan s’hi
estableixen els germànics, però el cert és que, si n’hi havia, van acabar assimilats. Avui no hi ha
cap llengua celta als Països Baixos, i més enllà de la toponímia, els celtismes hi tenen poca
importància. Totes les varietats lingüístiques de la zona són o bé germàniques o bé
romàniques.
Un dels pobles germànics ja esmentats resulta d’especial interès per a la història belga.
Provinents de la conca del Rin, els francs van aconseguir emparar-se del que avui és Bèlgica i de
la major part de la França actual. L’impacte sociolingüístic dels francs és decreixent de nord a
sud. A la zona nord de la seva implantació, els francs van esdevenir tan majoritaris que van
suplantar les poblacions autòctones, de manera que la seva llengua va convertir-se en la
varietat territorial. Més cap al sud, als territoris de la futura llengua d’oïl, la presència dels
francs fou notable i s’hi degueren conèixer formes de bilingüisme social germànic-romànic
durant diversos segles. Però aquest impacte no arribà a capgirar l’equilibri sociolingüístic, de
manera que el llatí vulgar va quedar fortament impactat per la influència germànica, però va
sobreviure. Finalment, a les terres occitanes, l’impacte del franc fou molt més reduït que al
nord.
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L’avenç dels francs implica una reculada de la llatinitat cap al sud i un avenç paral·lel de la
germanitat. Així doncs, després de l’establiment de les poblacions franques, l’extrem sud dels
Països Baixos esdevingué, a partir de l’alta edat mitjana, la frontera occidental entre l’àrea
lingüística germànica i l’àrea lingüística romànica. Aquesta frontera ha romàs relativament
estable des dels segles VII-VIII, quan s’assenten definitivament les poblacions germàniques.
La trajectòria política dels Països Baixos ha conegut etapes successives d’unificació i de
disgregació. L’imperi franc bastit per Carlemany (768-814) es divideix pel tractat de Verdun
(843) en tres regnes, un per a cada fill del monarca Lluís el Piadós. Els territoris occidentals
(bàsicament la França actual) van passar a les mans de Carles el Calb. Els territoris orientals
(centrats a Alemanya) passen a Lluís l’Alemany. El tercer fill, Lotari, rep una franja territorial
intermèdia que esdevé la Lotaríngia, la qual s’estén des d’Holanda fins a la Itàlia del Nord, i
ocupa Luxemburg, Alsàcia, Lorena i Borgonya.
Els territoris de la Lotaríngia es dividiran al segle X entre el regne de França i el Sacre Imperi
Romanogermànic. Aquesta partició té com a conseqüència una divisió dels Països Baixos. D’una
banda, el comtat de Flandes esdevindria vassall del rei de França. De l’altra, la resta dels Països
Baixos formarà part de l’Imperi. Es tracta, doncs, d’una divisió política que no depèn dels límits
lingüístics, ja que hi haurà territoris de parla romànica i germànica a totes dues bandes.
Tot i que la divisió entre varietats germàniques i romàniques fou més aviat estable al llarg de
l’edat mitjana, i encara que la majoria de la població de tots dos cantons de la frontera degué
ser monolingüe, sembla que el coneixement de la llengua veïna no era del tot estrany en
determinats sectors de tots dos cantons de la frontera lingüística. D’una banda, saber francès
permetia als comerciants flamencs o brabançons relacionar-se amb els seus veïns del sud i amb
el regne de França. De l’altra, el coneixement del germànic obria als francòfons tota la xarxa de
ciutats costaneres del nord d’Europa.
El període borgonyó, que s’estén de 1382 a 1477, representa una etapa d’unificació dels Països
Baixos. El comtat de Flandes s’uneix a Borgonya el 1384, i les províncies del nord ho faran el
1430. Aquesta unió té conseqüències de tipus lingüístic. La instal·lació de la cort borgonyona
(francòfona) a Brussel·les sembrarà en certa mesura la llavor d’un conflicte que encara avui
s’arrossega, per tal com el francès ja en aquell moment es comença a associar amb l’alta
aristocràcia.
F. Xavier Vila: "La dinàmica glotopolítica a Bèlgica",
dins Polítiques lingüístiques a països plurilingües (adaptació)
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1. La zona sud del que avui coneixem com a Països Baixos va ser habitada per celtes fins a
l’arribada dels romans primer i dels germànics després.
a) Vertader
b) Fals
2. L’expansió territorial dels francs des de la conca del Rin fins a la França actual provoca
un procés de substitució lingüística del francès pel franc.
a) Vertader
b) Fals
3. Des del segle IX la població dels Països Baixos és bilingüe.
a) Vertader
b) Fals
4. La partició territorial al segle IX de l’imperi construït per Carlemany té unes
conseqüències lingüístiques clares.
a) Vertader
b) Fals
5. Del text es desprèn que el prestigi d’una llengua es veu influït per factors extrínsecs a
la mateixa llengua, com és el cas del francès a Brussel·les.
a) Vertader
b) Fals
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ÀREA 2. 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.

Una anècdota i un símbol: Aribau
La història que hem de considerar comença a Madrid l’any 1833. Aquest any i en aquella ciutat
s’esdevingué una anècdota (molt de l’època i minúscula en aparença) que, amb el pas del temps,
ha assolit la categoria de símbol memorable. Dia 6 de gener de l’any a què ens referim, els
subalterns del senyor Gaspar de Remisa, banquer català instal·lat a la capital d’Espanya,
tingueren l’acudit de celebrar l’onomàstica del seu patró adreçant-li un aplec de felicitacions en
vers escrites per ells mateixos en diferents idiomes. Ningú no recordaria aquest intranscendent
episodi si els empleats del senyor Remisa no haguessin considerat que la llengua materna del
destinatari (el català) havia de ser present al poliglot afalac i el senyor Bonaventura Carles
Aribau, que en la seva adolescència havia conrat la poesia (en castellà, com és lògic), no hagués
escrit amb tal motiu uns versos catalans.
És difícil esbrinar les causes que feren possible que un poema purament circumstancial d’un
versificador vulgar i sense ambicions en el camp de la poesia assolís una alçada extraordinària.
Seria temptador (i massa còmode) pensar en una mena de miracle produït pel geni misteriós de
l’idioma. Tant se val. La veritat és en el poema mateix, en aquests versos de felicitació al senyor
Remisa (anomenats més tard Oda a la Pàtria). Una sola vegada en la seva vida, Aribau havia estat
un gran poeta: havia escrit una de les peces més belles i més autèntiques del romanticisme
hispànic.
Ell mateix en degué tenir consciència, perquè s’apressà a enviar-los a El Vapor, publicació
barcelonina d’ideologia romàntica, en què van aparèixer publicats el 24 d’agost de 1833. Una
nota de la redacció manifestava presentar-los “amb el patriòtic orgull amb què un escocès
presentaria els versos de Sir Walter Scott als habitants del seu país”.
A part del valor literari intrínsec, l’oda d’Aribau tenia un significat transcendent dins la història:
era la primera vegada, des de feia tres-cents anys, que s’escrivia en la nostra llengua una obra
literària d’autèntic valor. Aquest fet, prou important per si mateix, cobra tot el seu sentit en
relacionar-lo amb la nota de redacció d’El Vapor, reveladora d’un estat de consciència que
justifica amb escreix que, volent assenyalar la data inicial de la renaixença de la literatura
catalana, s’hagi escollit, a manera de símbol, la dels versos d’Aribau.
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Tanmateix, la “Renaixença” ja existia, si més no en potència i, amb l’oda d’Aribau o sense,
s’hauria posat en marxa. Cal tenir present que l’obra literària respon sempre a una realitat
històrica localitzada en el temps i l’espai, que l’escriptor es mou dins el clima espiritual de la
seva època. L’escriptor fa, doncs, de testimoni d’una concreció històrica, social, cultural i àdhuc
econòmica.
L’economia catalana havia experimentat un seriós trasbals amb la conquesta d’Amèrica,
sobretot si es té en compte que el monopoli de la Corona de Castella privava els catalans,
valencians i balears del comerç directe amb les colònies. Això no era, en realitat, més que el
darrer esgraó d’un procés de decadència. Però no hi ha dubte que, quan el 1778, va
desaparèixer el monopoli castellà i Catalunya pogué comerciar directament amb les colònies
americanes, es produí un canvi importantíssim de perspectives de la seva economia.
A aquest fet de caràcter econòmic s’hi ajunta un factor no menys important d’orde espiritual. Es
tracta del profund moviment ideològic que aleshores es congriava a Europa i que coneixem
amb el nom de “romanticisme”.
El romanticisme fou quelcom més que una moda o un estil literari. Va significar un canvi
d’actitud davant la vida; una revolució que afectava totes les branques de la cultura i del
pensament. El romanticisme implica, en essència, una rebel·lió que, concretada al camp artístic i
literari, es tradueix en una lluita del sentiment contra la raó i en la proclamació de la llibertat de
l’artista enfront de les normes acadèmiques que havia imposat el neoclassicisme un segle
abans. Per tant, un dels dogmes romàntics és la sinceritat de l’artista. Un altre dogma romàntic
és la valoració admirativa de l’edat mitjana, època d’alta espiritualitat, de fe heroica, de grans
gestes, de puresa primitiva i cristiana contrastant amb la fredor rígida, cortesana i escèptica del
XVIII. D’aquí que el romanticisme veneri les virtuts del poble, aquest poble que ha conservat les
virtuts patriarcals, el primitivisme, la llengua heretada a través d’una lenta tradició.
Aquí tenim l’explicació que els versos d’Aribau i la seva publicació, tan significativa, a les
pàgines d’El Vapor, no suposassin un fet marginal. Ben al contrari, l’il·lustre poema i la seva
anècdota responien a una situació històrica perfectament definida i madura. Per això, l’Oda a la
Pàtria, al marge de la pintoresca motivació immediata, contenia una evocació enyoradissa de
Catalunya i de les seves glòries passades, un elogi de la seva llengua.
Josep M. Llompart. La literatura moderna a les Balears (adaptació)
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6. Qui era Bonaventura Carles Aribau?
a) Un poeta aficionat català que vivia a Madrid i treballava en un banc del senyor Gaspar de
Remisa.
b) Un poeta aficionat català que treballava a El Vapor a qui els empleats del senyor Gaspar de
Remisa encarregaren un poema.
c) Un poeta aficionat que col·laborà amb els empleats del senyor Gaspar de Remisa per
felicitar-lo pel seu aniversari.
7. Què suposa l’Oda a la Pàtria, segons l’autor del text?
a) És la millor poesia del Romanticisme espanyol després de tres segles de sequera literària.
b) L’inici del Romanticisme a Catalunya.
c) La inauguració simbòlica de la Renaixença.
8. L’agost de 1833, Aribau es declara patriota i es compara a Walter Scott.
a) Vertader.
b) Fals.
c) El text no en parla.
9. Dins quin moviment aparegut a Europa al segle XIX se situa l’Oda a la Pàtria?
a) El Romanticisme.
b) La Renaixença.
c) El Neoclassicisme.
10. Quina d’aquestes tres afirmacions s’avé més amb el text que acabau de llegir?
a) L’Oda a la Pàtria provoca un canvi de mentalitat en la societat catalana.
b) L’Oda a la Pàtria, que en principi va ser escrita per compromís, acabarà essent un dels
millors poemes de la literatura catalana moderna.
c) El que fa Aribau amb l’Oda a la Pàtria és concretar el canvi de mentalitat que feia temps que
s’estava gestant a la societat catalana.
11. A quin moviment artístic s’oposen els ideals que inspira l’Oda a la Pàtria?
a) El Romanticisme.
b) La Renaixença.
c) El Neoclassicisme.
12. L’Oda a la Pàtria...
a) s’inscriu en el moviment romàntic per l’exaltació que fa dels sentiments nacionals.
b) s’oposa al Neoclassicisme mitjançant el sotmetiment a les normes acadèmiques.
c) feia part d’un programa de recuperació de la literatura catalana.
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ÀREA 3.

Domini pràctic del sistema lingüístic

20 punts (mínim 10 punts)

Senyalau, en cada cas, l’opció més adequada per a un registre formal.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1.

Està bé que __________ participar __________.
a) volgueu / en la marató solidària
b) vulgueu / en la marató solidària
c) vulgueu / en el marató solidari

2. Davant __________ de què gaudeixen alguns personatges públics, __________ i començ a
cridar!
a) certes prerrogatives / m’arravat
b) certs privilegis / m’enfurii
c) Les dues respostes anteriors són correctes.
3. L’Ajuntament insta __________ Govern autonòmic a demanar ajuts al Govern central
__________ els més desafavorits no passin gana.
a) al / per què
b) el / per a què
c) el / perquè
4.

Quina oració és correcta?
a) A Sud-amèrica s’hi apleguen cultures vàries.
b) A Sudamèrica s’apleguen diverses cultures.
c) A Sud-Amèrica s’hi apleguen vàries cultures.

5.

Quina oració és correcta?
a) Si les teves amigues ens haguessin dit abans que no les anava bé venir a la festa, no les
haguéssim convidat.
b) Si les teves amigues ens haguessin dit abans que no els anava bé venir a la festa, no les
hauríem convidades.
c) Si les teves amigues ens haguessin dit abans que no els anava bé venir a la festa, no els
hauríem convidat.
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6. Un batle __________ varen assistir a l’assemblea ho va fer __________ representant de la
FELIB.
a) dels qui / com
b) dels que / com a
c) dels quals / com a

7. Fes mitja passa __________ amb el peu dret, __________ els braços, __________, abraça’t els
genolls i inspira.
a) endavant / abaixa / ajup-te
b) envant / baixa / ajupi’t
c) davant / baixa / ajupeix-te

8.

És __________ que hagi de seguir un tractament __________ de la ____________.
a) provable / avortiu / rubèola
b) provable / abortiu / rubeola
c) probable / abortiu / rubèola

9.

Quina oració és correcta?
a) Tan bon punt desaparec de l’oficina, la majoria dels treballadors deixa de fer feina.
b) Tan bon punt desaparesc de l’oficina, la majoria dels treballadors deixa de fer feina.
c) Tant bon punt desapareixo de l’oficina, la majoria dels treballadors deixen de fer feina.

10. __________ de gas ha afectat tres edificis, __________ més.
a) La fuga / sinó
b) La fuita / sinó
c) L’escapament / si no

11. Quina oració és correcta?
a) L’adsorció és la penetració d’una substància en les mol·lècules d’una altra, on es difon
homogèniament.
b) L’absorció és la penetració d’una substància dins una altra a nivell molecular, en el qual es
difon homogèniament.
c) L’absorció és la penetració d’una substància al si d’una altra a escala molecular, en què es
difon homogèniament.
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12. __________ les lesions, el forense no ha dubtat __________ les causes del crim.
a) Amb vista a / alhora d’assenyalar
b) En vista a / a l’hora de senyalar
c) En vista de / a l’hora d’assenyalar
13. Quina oració és correcta?
a) La letàrgia és un fenomen biològic consistent en disminuir l’activitat fisiològica en un
animal.
b) Josep Guardiola va fer una roda de premsa en la seva presentació com a entrenador del
Bayern de Munic en quatre llengües, amb la qual va quedar palès que és poliglot.
c) L’apoplexia és un síndrome neurològic d’aparició brusca, que comporta l’abolició de
funcions cerebrals i un cert grau de paràlisi muscular.

14. Per aquests caminals no __________ poden passar. Arreplegau __________ la fullaraca i
calau _________ foc.
a) Ø / Ø / Ø
b) hi / Ø / -ne
c) hi / -ne / -hi
15. Quina opció és correcta?
a) Aquesta vivenda és de protecció oficial, per la qual cosa igual no la podreu vendre fins
d’aquí a deu anys.
b) Aquest habitatge és de protecció oficial, pel que és possible que no el pogueu vendre
fins d’aquí deu anys.
c) a i b són incorrectes.

16. __________ aigua de la cisterna, però no en __________ de l’aixeta, que no és apta __________
consum humà.
a) Beveu / beveu / per al
b) Beveu / begueu / per al
c) Begueu / begueu / pel

17. Gràcies __________ tothom ha participat en la __________, els infants __________ de la
comarca ja no patiran més desnutrició.
a) que / col·lecta / desnodrits
b) que / recol·lecta / desnotrits
c) a què / recol·lecta / desnutrits
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18. Quina oració és correcta?
a) En el procés d’aprenentatge, és fonamental tant el paper dels professors com el dels
propis alumnes, l’interès dels quals condiciona la seva adquisició de coneixements.
b) En el procés d’aprenentatge, és fonamental tant el paper dels professors com el dels
propis alumnes, l’interès dels quals en condiciona la seva adquisició de coneixements.
c) En el procés d’aprenentatge, és fonamental tant el paper dels professors com el dels
mateixos alumnes, l’interès dels quals condiciona l’adquisició de coneixements.

19. Em sembla increïble que __________ tants d’anys dels pares __________.
a) hàgiu depès / econòmicament i emocionalment
b) hageu depès / econòmicament i emocional
c) hagueu depès / econòmica i emocionalment

20. Quina oració és correcta?
a) Es tracta de gaudir la vida al màxim.
b) Es tracta de gaudir de la vida al màxim.
c) a i b són correctes.

21. Darrerament _________ moltes __________ que treballen per ajudar ________ refugiats.
a) han aparegut / OONNGG / als
b) han aparegut / ONG / els
c) han aparescut / ONGs / als

22. Quina de les oracions següents no és correcta?
a) Estudiant tantes hores cada dia, l’examen no et pot anar malament.
b) Se’m va ocórrer aquesta idea pensant en allò que em digueres.
c) Va tenir un accident domèstic, havent d’acabar operat d’urgència.

23. La primera persona __________ vaig anar a consultar la qüestió va ser el senyor
Eulogio, __________ em va presentar l’amic Gustau Nerín.
a) a la que / a qui
b) a qui li / que
c) a qui / a qui
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24. Aviat es va adonar que per aquest cantó no podia esperar res i es dolia __________ la
persecució que li havia caigut a sobre.
a) de
b) amb
c) envers

25. Feia sis hores que estava sotmès a una dolorosa immobilitat. Una música que
passava per sota les finestres __________ va treure.
a) l’en
b) le’n
c) la’n

26. Per fer les anàlisis, en primer lloc s’han de separar els bacteris d’altres __________ o de
les __________ del simbiont.
a) microrganismes / cèlul·les
b) micro-organismes / cèlules
c) microorganismes / cèl·lules

27. Quina de les oracions següents no és correcta?
a) Aquest bacallà el trob salat; no li trobes, tu?
b) La cussa anava a agafar el tall de carn, però el ca va ser més ràpid i l’hi prengué.
c) Què hi fa aquest gibrell enmig del passadís? L’hi has posat tu?

28. La persona en __________ més confii viu lluny d’aquí.
a) la que
b) que
c) qui

29. Va tenir una reacció __________ al medicament i va patir un episodi d’__________.
a) al·lèrgica / acne
b) alèrgica / acné
c) al·lèrgica / acnè
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30. Acaben de publicar L’evolució de la competitivitat de la indústria __________ relació
__________ la Unió Europea en el període 2010-2015.
a) en / a
b) en / amb
c) amb / en

31. Els documents oficials que les advocades necessitaven presentar, jo _________
emplenava.
a) els hi
b) els les
c) els els

32. Una planta __________ __________ entre 12 i 24 mesos per completar el cicle biològic.
a) biennal / necessita
b) bianual / precisa
c) bianual / necessita

Encerts

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

Punts

20

19,23

18,46

17,69

16,92

16,15

15,38

14,62

13,85

13,08

12,31

Encerts

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Punts

11,54

10,77

10

9,47

8,95

8,42

7,89

7,37

6,84

6,32

5,79

Encerts

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Punts

5,26

4,74

4,21

3,68

3,16

2,63

2,11

1,58

1,05

0,53

0
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ÀREA 4.

Expressió escrita

35 punts (mínim 17,5)

ÀREA 4. Exercici 1

5 punts

Resumiu el text següent.
(Si el text té més de 160 paraules, es puntuarà amb un 0).
Una dona guanya un 13 % menys que un home en feines similars
Homes i dones no cobren el mateix quan fan tasques similars a Espanya. Elles guanyen un
12,7 % menys per hora, segons un estudi de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (FEDEA)
que ha depurat estadísticament les dades salarials brutes del 2014. Aquesta xifra ha baixat des
del 2002, quan comença la investigació, però de l’anàlisi encara es desprenen algunes
dinàmiques preocupants. L’escletxa és present en cada detall de les variables observades: edat,
educació, antiguitat, ocupació, tipus de contracte i jornada, i activitat i grandària de l’empresa.
Els que neguen l’existència d’aquesta escletxa salarial de gènere argumenten que desapareix
quan s’amplia el focus de l’anàlisi i s’arriba a ocupacions similars. Apunten que si les dones
guanyen menys és perquè treballen menys hores remunerades, perquè fan feines més
precàries o perquè tenen menys responsabilitats. No obstant això, l’evidència científica ho
desmunta: una dona guanya cada hora, de mitjana, un 13 % menys que un home en llocs de
treball amb tasques similars, segons un projecte d’investigació de FEDEA, coordinat per José
Ignacio Conde-Ruiz.
Quan s’agafen les dades brutes, la diferència puja a gairebé el 15 %, i si es miren les
remuneracions anuals, que són les que realment determinen el nivell de vida de les persones,
arriba al 23 % (20.051,58 euros davant de 25.992,76 euros).
Pagar menys diners a una dona que a un home en el mateix lloc de treball és il·legal des del
1980. Aquest tipus d’anàlisis estadístiques no arriba a aquest punt, ja que les dades no
permeten baixar a aquest nivell de detall (el mateix lloc de feina, a la mateixa empresa i amb
idèntic conveni col·lectiu). El que sí que busca és mesurar si homes i dones reben una
remuneració similar per tasques similars. I en aquest punt és on l’escletxa salarial —i no la
discriminació il·legal— apareix en totes les variables observades.
Entre els menors de 30 anys, elles cobren un 4,7 % menys. El percentatge creix amb l’edat fins a
arribar a la franja de més grans de 59 anys, en què la diferència salarial és del 17,2 %.
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Més sorprenent resulta el desglossament de la discriminació salarial per nivells educatius, ja
que és menor als extrems, a l’entorn de l’11,5 %. La distància més gran (13,5 %), en canvi, se
situa entre els qui han acabat el segon cicle d’educació secundària i no han passat d’aquí.
També crida l’atenció l’evolució de l’escletxa a mesura que s’acumula experiència. A més de la
maternitat, l’estudi afegeix que la causa pot ser que les dones tenen més dificultats per
canviar de feina.
L’escletxa també apareix quan es tracta de les mateixes responsabilitats o les mateixes feines.
La remuneració per hora de directius i gerents és un 12,2 % menor per a les dones. I segueix
present tant en temporals (7,8 %) i indefinits (13,8 %) com en empleats a jornada completa
(14 %) o a temps parcial (7,4 %).
El Periódico, 7 de març de 2018 (adaptació)
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ÀREA 4. 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.)
Després dels dies passats tancats a la cel·la, la llitotxa la va trobar fins i tot tova. Els companys,
poc o molt pollosos com ell, un suport càlid, conegut.
El van despertar, aquesta vegada. No es podia tornar a quedar adormit! Aleshores ningú no el
salvaria dels agreujants temibles, i la mirada del metge Rascher no era cap bon averany.
Malgrat que encara se sentia dels cops, la nit li havia passat en un son, sense malsons. El
“secretari” del barracot el va treure d’un altre món. En somnis es trobava al seu taller, tan ben
endreçat, treballant en la construcció d’una viola, entre l’olor coneguda i agradable de la fusta,
les coles i els vernissos —no el baf del barracot. A dalt, la seva mare cantussejava tot cuinant el
dinar, que també feia una flaire deliciosa. Tot eren sensacions delectables: el sol daurava les
fustes, els arrencava reflexos com de posta, càlids, d’or vell tenyits de vermell i, curiosament, de
blau i tot. Contrastant amb els seus tons, l’acer de la seva col·lecció de ganivets de violer
resplendia amb el seu fred brillant.
Totes les peces sense obrar, tallades per a futurs instruments, lluïen les seves aigües, oloroses,
i entremig hi passava l’aire, assecant-les a poc a poc, amb el seu germà, el temps. Ho havia
après ja del pare: mai no feia servir una fusta que no fos tallada de cinc anys. De bon avet de
les muntanyes, d’arbres on havien niat els ocells. En el somni cada peça i cada eina brillaven
com joies. Somniant, es trobava en un dels punts més delicats del seu treball: posant al seu lloc,
dintre la viola, l’ànima, aquesta menuda peça d’avet, d’aigües fines i espesses, que estava a
punt de deixar anar, ben vertical, ben recta, just darrere la pota dreta del pontet. Però, què
passava? Les mans li suaven, l’ànima se li esmunyia fora de lloc, relliscava abans d’hora! Li
havia quedat massa curta, inservible. Hauria de recomençar-la de bell nou. Però la viola es
tornava fonda, fonda...
Unes mans que el sacsejaven el van despertar en aquest moment del somni. La viola s’havia
quedat sense ànima. Li semblà un mal averany.
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No ho era, però, el somni, de culpable. Ni calia cercar lluny cap auguri dolent. El tenia al davant,
allà mateix. El mateix averany era, tot senzillament, l’alba. L’alba d’un dia nou, a la Gehenna, al
Camp dels Tres Rius.
Cap malson —pensà— no podia ser pitjor que la crueltat que els voltava i els penetrava, tan
indefugible com l’aire que respiraven. Desarmats davant seu, indefensos com nadons. Li
semblava que tothom els havia abandonat, fins i tot Jahvé, a les mans d’un odi per a ell
incomprensible. Havia sentit a parlar, al seu pare, d’antics exilis, al temps dels avis, però ell
havia passat una infantesa i una adolescència tranquil·les, més aviat, i només la mort, per
malaltia, del pare, havia trencat aquella pau. Potser per això la tempesta els havia sobtat d’una
manera més inesperada; els senyals amenaçadors, els núvols que s’ennegrien, li havien passat
a ell, submergit en un ofici que l’apassionava, inadvertits, com si no anessin cap als seus.
S’havia posat, al començament de la tirania, la groga estrella de David sense pensar que era el
senyal per a la mort, i no s’havia despertat ben bé a la nova i brutal realitat fins al dia terrible
que li van saquejar el taller —no gaire lluny, cremava la vella sinagoga del barri, on, d’infant,
s’havia sentit segur. Des d’aleshores, pensava ara, cada dia era un pas que els enfonsava més i
més a les aigües llotoses que els engolirien a tots.
Era el segon dia de feina d’ençà que havia sortit de la cel·la i no sabia per quin motiu se li va fer
més llarg que el primer. S’adonava que li pujava al cor un defalliment, un fatalisme que tirava a
la desesperança. Es coneixia els senyals: havia vist emmalaltir companys, deixar-se anar cap a
la mort; ara, jeien soterrats als turons del voltant. Ell era més jove, però arribà cansadíssim al
barracot, no tenia ganes d’enraonar, pensava només a jeure. Més tard, extenuats, entraven els
qui acomplien tasques a l’exterior i a la pedrera.
Hi va haver una sorpresa, però, una marca de tènue color d’esperança. Havien vingut nous
obrers esclaus, per omplir les baixes. Un dels nouvinguts, que posaren al costat de la seva
llitera, era un mecànic del mateix carrer, quasi un amic. En Daniel va veure als seus ulls la
sorpresa i la pena en veure’l tan prim, tan demacrat. S’abraçaren plorant; la feblesa física torna
més fàcils les llàgrimes. Però aviat el violer, per primera vegada al Camp dels Tres Rius, va
conèixer una sensació d’alegria. L’Eva era viva, l’informà el seu veí, i estava relativament bé.
L’havia vista.
—Si pogués fugir i veure-la...
—Ni hi pensis! —l’advertí en Freund—. Podria ser la mort per a tu.
M. Àngels Anglada. El violí d’Auschwitz, 1994 (adaptació)
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ÀREA 4. Exercici 3

20 punts

Heu llegit aquesta notícia en un diari. Com que sou sensible al tema que tracta, no us deixa
indiferent i decidiu escriure la vostra opinió per publicar-la a la secció “Cartes al director” del
mateix diari. (250-300 paraules)
(Si el cos del text té 230 paraules o menys, no es corregirà.)

El polèmic càstig d’un pare al seu fill per assetjament escolar
Un home de Virgínia fa que el seu fill vagi corrents a l’escola després de ser expulsat de
l’autobús escolar. L’escarment rep aplaudiments i també acusacions de maltractament
infantil
Bryan Thornhill, que es descriu a les seves xarxes socials com a “pare, marit i propietari d’un negoci
però, sobretot, un home temorós de Déu que no és perfecte”, va descobrir que el seu fill Hayden, de
10 anys, assetjava els seus companys de la ruta escolar quan el van expulsar de l’autobús per aquest
motiu durant tres dies.
Per donar-li una lliçó, va decidir que el nen anés corrents a l’escola sota la pluja, mentre ell el seguia
amb el cotxe i ho transmetia i explicava en directe a Facebook.
Per a Thornhill, és “educació infantil simple i de la vella escola” i es basa en el principi que quan els
teus fills “fan alguna cosa (incorrecta) han de pagar-ne el preu”.
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Solucionari

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

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 1)
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Lectura comprensiva en veu alta

no puntua
5 punts

Vida secreta
Hi ha un plec, entre la vida pública i la vida privada, que conté la vida secreta. Tot allò que ens
guardem per a nosaltres perquè sabem que així que li toqués la llum, s’ensutzaria.
Fa uns anys, quan escrivia Ancoratge, un amic em va explicar la teoria de cordes, totes aquelles
dimensions que encara hem de descobrir però que existeixen. Vaig portar-ho al meu terreny
per parlar, precisament, de les vides possibles que s’amaguen dins les nostres vides secretes.
Ser amplada, llargada, profunditat, temps, però no només. Ser tot allò que es veu i es toca i se
sap, i ser, alhora, alguna cosa més que perllongui els llimbs.
Tenir secrets té alguna cosa de revolucionari en els temps de la sobreexposició i els fluxos
d’informació, fins i tot quan aquests fluxos són domèstics. Sembla que si no les expliquem, si no
les escrivim, les coses no passen. Però el subsol on s’amaguen aquelles històries que només són
nostres té el poder de fer que ens somriguem a nosaltres mateixos, per dins, en recordar-les.
Els dos extrems d’aquest somriure de felicitat íntima, de complicitat, surten de mi i van cap a mi.
De tant en tant, una mica més enllà, si el secret és compartit amb algú que també el guarda.
Els secrets —els bonics, naturalment— et regalen una d’aquestes dimensions addicionals de què
parlen les cordes. No és poca cosa: una vida possible més enllà de les dues oficials. Un lloc per on
et passeges sol, amb una certa brisa d’Arcàdia.
Potser l’únic lloc en què ets capaç de ser tu amb tota la rotunditat del món.

Míriam Cano. Catorze.cat (adaptació)
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 1

Exercici 3

Intervenció individual

15 punts

Sou cap de servei d’un organisme públic.
Examinand A. Reuniu els treballadors del vostre servei per explicar-los les línies d’actuació de
l’any que comença.
Examinand B. Reuniu els treballadors del vostre servei per explicar-los les instruccions sobre les
noves condicions de feina.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 1
Exercici 4

Interacció entre els examinands

5 punts

Participau en una taula rodona en què es debat la imminent prohibició dels vehicles de gasoil.
Examinand A. Hi participau com a portaveu de l’Associació dels Comerciants del Motor i estau en
contra d’aquesta mesura.
Examinand B. Hi participau com a tècnic de la Conselleria de Medi Ambient i estau a favor
d’aquesta mesura.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 2)

Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Lectura comprensiva en veu alta

no puntua
5 punts

L’amor a les mans
Deia en un vers Francesc Garriga que “per sempre no és pas lluny, per sempre és ara. El que és
lluny és tornar”. De seguida entenc que parla del segon principi de la termodinàmica. I penso
llavors en el desordre, que només pot anar a més, i en l’entropia, que en descriu la
irreversibilitat, en com no es pot desbullir l’arròs, desbarrejar el cafè amb llet, desestimar-nos
un cop ja ens hem estimat en la fletxa del temps.
Això és veritat: una vegada vaig comprar unes tulipes per regalar-les a una persona i mai no em
vaig atrevir a donar-les-hi. Les vaig tenir a casa i les mirava i dubtava si atrevir-m’hi o no, i això
va durar uns dies fins que les vaig veure morir. De vegades he pensat que aquelles tulipes
encara em defineixen. També les cançons que més m’agraden, els versos que m’emocionen, les
persones de qui m’enamoro, em defineixen; eren grogues i era abril, les tulipes que no em vaig
atrevir a regalar.
No sé quant de temps passem intentant saber qui som, cap on anem, i sempre devem estar
equivocats, ves a saber el temps que fa que estem equivocats. L’altre dia em van preguntar què
em feia por i em vaig adonar que ja sabia la resposta a aquesta pregunta: l’únic que m’espanta
és no viure allò que vull viure; per això quan em passen espurnes de vida per davant les vull
agafar amb les dues mans. No fos cas que anessin a parar a aquell lloc tan inaccessible que
anomenem passat.
Maria Climent. Catorze.cat (adaptació)
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 2

Exercici 3

Intervenció individual

15 punts

Sou l’arxiver del consistori del vostre poble.
Examinand A. Enguany es commemora el cinquè centenari de la fira del vostre poble i us han
encarregat fer el pregó entorn d’aquest tema i de la situació econòmica del municipi.
Examinand B. Enguany es commemora el cinquè centenari de la constitució del vostre poble i us
han encarregat fer el pregó entorn d’aquest tema i d’alguns dels fets més destacats de la història
antiga o recent del municipi.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 2

Exercici 4

Interacció entre els examinands

5 punts

Participau en un debat radiofònic sobre l’ús d’animals en actes festius.
Examinand A. Pensau que la participació d’animals en les festes és un element tradicional i que
aquesta tradició s’ha de mantenir sempre que els animals no pateixin.
Examinand B. Pensau que els animals no haurien de participar en les festes perquè no són
objectes i el seu lloc és la natura.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 3)

Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Lectura comprensiva en veu alta

no puntua
5 punts

Compromís amb la bellesa
I vam parlar tant de la pluja fa dues setmanes, del gris dels matins que semblaven capvespres,
del malenconiós repicar de l’aigua als vidres de les finestres, de la tristesa i de l’apatia, que no
acabo d’entendre per què ara ningú no parla dels dies blaus que acomiaden novembre, del
retorn anhelat de la llum, dels cels nets de núvols que amoroseixen l’asfalt. No acabo
d’entendre per què no en parlem, si fa quatre dies reclamàvem als déus que ens retiressin les
boires i apaivaguessin les tempestes. Donem per fet que hem de tenir llum i sol i cels sense
núvols. No volem viure ni un minut a la cara fosca de la lluna. I el retorn de la bonança, amb la
bellesa esclatant dels seus paisatges, no ens sembla un regal, sinó un dret adquirit. I ens
passa per alt.
Renovo avui els vots de compromís amb la bellesa. Que mai més no em passi per alt ni un sol
bocí de cel com el d’avui, blau i fred i sense núvols. Que no deixi mai orfe de paraules ni un sol
mil·límetre de mar de tardor. Que em costi no parlar d’abraçades que calmen com la mel, que
no perdi mai la pista dels camins de la lluna a l’empedrat del carrer. Que no pugui callar la
llum que tens als ulls el dia que fas quaranta anys, petit germà gran, la llum després de tanta
pluja, després de després de després, intacta malgrat tot, com era en un principi (ara i sempre,
i pels segles dels segles, amén).
Sònia Moll. Catorze.cat
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 3

Exercici 3

Intervenció individual

15 punts

Sou el director d’una publicació que es presenta en societat.
Examinand A. Presentau la vostra publicació especialitzada en gastronomia.
Examinand B. Presentau la vostra publicació especialitzada en viatges.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 3

Exercici 4

Interacció entre els examinands

5 punts

Participau en una taula rodona en què es debat sobre la pena de presó permanent revisable.
Examinand A. Sou el representant d’una associació que defensa la pena de presó permanent
revisable i exposau el vostre punt de vista a favor d’aquesta mesura.
Examinand B. Sou el representant d’una associació que està en contra de la pena de presó
permanent revisable i exposau el vostre punt de vista en contra d’aquesta mesura.
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