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Àrea 1

Comprensió oral

15 punts [mín. 7,5 punts]

Exercici 1

5 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment de l’Informatiu Matí d’IB3 Ràdio.
Marcau si les afirmacions següents són vertaderes (a) o falses (b).
(!) Marcau les respostes en el full òptic.

1. Adaptar al cinema l’obra de Mario Puzzo era una dèria del director italià Francis Ford
Coppola, qui insistí fins a aconseguir una productora que li donàs suport.
a) Vertader
b) Fals

2. Ni el director ni el protagonista es trobaven en el moment més àlgid de la seva

carrera, però això no impedí que la pel·lícula es convertís en la més taquillera fins
aleshores.
a) Vertader
b) Fals

3. Malgrat les reticències de la productora, Coppola aconseguí incorporar al rodatge
l’actor Marlon Brando, qui tenia un caràcter més aviat conflictiu.
a) Vertader
b) Fals

4. Al Pacino aconseguí un Oscar gràcies a la fantàstica interpretació de Michael
Corleone a El padrí.
a) Vertader
b) Fals

5. La direcció, les interpretacions, la fotografia en mitja penombra i el sistema de
distribució són els elements més singulars d’un film que ha fet història.
a) Vertader
b) Fals

Encerts
Puntuació

5
5

4
3,75

3
2,5

2
1,67

1
0,83

0
0
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Exercici 2

10 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa Mira per on, d’IB3 TV.
Llegiu els enunciats i indicau l’opció correcta.
(!) Marcau les respostes en el full òptic.

6. Mateu Orfila...
a) va ser un prestigiós metge ciutadellenc, aficionat també al cant i a la toxicologia.
b) fou un pioner en el camp de la toxicologia i de la criminalística.
c) va esdevenir molt popular en l’Europa dels segles XVIII i XIX, tot i que en la seva terra
natal era pràcticament un desconegut.

7. Quina formació va rebre Mateu Orfila?
a) Es va formar en medicina pràcticament pel seu compte.
b) Va rebre lliçons de matemàtiques i de química en prestigioses universitats, com les de
Barcelona, París i Londres.
c) En la infància es formà en ciències de manera quasi autodidacta i més endavant sortí
de l’illa per formar-se en diverses ciutats europees.

8. Quina innovació aportà Orfila en el camp de la toxicologia?
a) Classificà les substàncies verinoses en tres grups atenent el seu origen.
b) Escriví un tractat sobre els òrgans que queden afectats amb la ingesta de verins.
c) Estudià els efectes de les substàncies tòxiques en tres tipus d’organismes: vegetals,
minerals i animals.

9. Quina afirmació és la correcta?
a) Com a especialista en toxicologia, Orfila hagué de declarar en un judici per la mort de
Madame Lafarge, una noble francesa.
b) Orfila deixà de ser un científic desconegut gràcies a la popularitat aconseguida amb la
intervenció en un famós judici.
c) La intervenció d’Orfila fou clau per acusar d’assassinat una dama de l’alta societat
francesa que havia emmetzinat el seu espòs.
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10.

Segons el reportatge, quina afirmació és vertadera?
a) Tot i que a França se’l considera una celebritat, el reconeixement públic i institucional
de la figura d’Orfila a les Illes no ha estat el merescut.
b) El nom del científic menorquí és present, com a record i homenatge, en la Universitat
de les Illes Balears, en l’Hospital de Maó...
c) Les restes del científic menorquí descansen al cementiri de Maó. En la seva ciutat natal,
un monument recorda el lloc on va néixer.

Encerts
Puntuació

5
10

4
7,5

3
5

2
3,33

1
1,67

0
0
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Àrea 2

Comprensió lectora

Exercici 1

15 punts [mín. 7,5 punts]
5 punts

Llegiu el programa de la jornada següent i indicau si els enunciats que apareixen al final
són vertaders (a) o falsos (b).
(!) Marcau les respostes en el full òptic.
I JORNADA INTERNACIONAL DE PATRIMONI:
MODELS DE GESTIÓ
EL MODEL DE GESTIÓ PATRIMONIAL A EUROPA: UNA
MIRADA CONJUNTA ALS REPTES DE FUTUR
4 de novembre
Auditori del Museu d’Història de Catalunya
Presentació
Amb motiu dels 25 anys de participació de Catalunya a les Jornades Europees de Patrimoni,
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural organitza la I Jornada Internacional de Patrimoni,
amb l’objectiu de compartir i debatre amb els responsables d’altres països europeus els
models de gestió en aquesta matèria que s’han anat implementant mitjançant les respectives
accions de govern.
Amb l’organització d’aquesta Jornada volem oferir als professionals del patrimoni cultural i als
estudiants del sector la possibilitat de conèixer de primera mà com s’ha organitzat en altres
països la gestió del patrimoni cultural i contrastar-ho amb la pròpia realitat, a més de tenir
l’oportunitat de contactar amb els experts i discutir sobre els punts forts i els punts febles de
cada model.
Hem convidat a aquesta primera Jornada responsables de la gestió del patrimoni d’Escòcia, de
Dinamarca i d’Itàlia.
Així mateix, a través de l’exposició d’un representant del Consell d’Europa, proposarem fer
una mirada conjunta als reptes de futur quant a l’ús social i la implicació de la societat civil en
la creació de projectes culturals a l’entorn del patrimoni, segons les conclusions de la
Convenció sobre el Valor del Patrimoni Cultural per a la Societat.
Tancarem la trobada amb la presentació d’alguns projectes representatius de diferents tipus
de comunitats patrimonials a Catalunya.
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PROGRAMA
Matí
9.30 h

Arribada. Lliurament de documentació.

10.00 h

Benvinguda i presentació de la Jornada a càrrec d’Àlex Susanna, director de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

10.15 h

Conferència: «El model escocès». Chris McGregor, cap de Projectes de l’Historic
Environment Scotland (Escòcia).

10.45 h

Conferència: «El model danès». Michael Lauenborg, assessor de l’Agència
Danesa de Cultura (Dinamarca).

11.15 h

Conferència: «El model italià». Manuel Roberto Guido, responsable de la Direcció
General de Promoció del Patrimoni Cultural (Itàlia).

11.45 h

Pausa.

12.15 h

Taula rodona: Chris McGregor, Michael Lauenborg i Manuel Roberto Guido.
Moderador: Àlex Susanna, director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

13.15 h

Torn obert de preguntes.

Tarda
Conducció de la sessió de tarda a càrrec de Xavier Llovera, cap de la Divisió d’Actuacions en
Museus i Monuments de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
15.00 h

Jornades Europees de Patrimoni 2016: «Les comunitats patrimonials». Hakan
Shearer Demir, gerent de la Secció de Diversitat (Consell d’Europa).

16.00 h

Comunitats patrimonials a Catalunya: una petita mostra.
― «El Convent de les Arts d’Alcover: de l’herència cultural a la creació
contemporània». Martí Yebras, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alcover i
membre impulsor del projecte.
― Grup de Recerca de la Pedra Seca de Castellar del Vallès: «Reconstruint el
patrimoni rural». Joan Roura, membre del Grup.
― Associació Cultural Plataforma Odeón de Canet de Mar: «Recuperant l’edifici per
a la gent i la cultura». Quirze Planet, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Canet
de Mar.
― «Museu Molí Paperer de Capellades: d’una iniciativa pionera a un model de
museu d’èxit». Victòria Rabal, directora del Museu.

17.15 h Cloenda.

http://patrimoni.gencat.cat/ca/jornadainternacional/ (adaptació)
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1. L’objectiu principal de la Jornada és analitzar el que s’ha fet amb el patrimoni cultural
a Catalunya en els darrers vint-i-cinc anys, tant des del sector públic com del privat.
a) Vertader
b) Fals
2. Hi participen experts dels tres països europeus capdavanters en matèria de patrimoni
cultural, que han duit a terme actuacions molt innovadores.
a) Vertader
b) Fals
3. La intervenció del representant del Consell d’Europa posarà una atenció especial en la
participació de la societat civil a l’hora d’elaborar projectes culturals.
a) Vertader
b) Fals
4. El director de l’entitat organitzadora de la Jornada serà l’encarregat de donar la
benvinguda als assistents i de moderar el debat.
a) Vertader
b) Fals
5. Els assistents tendran l’oportunitat de conèixer com s’ha actuat sobre alguns
elements patrimonials de Catalunya, com per exemple un convent o un molí.
a) Vertader
b) Fals

Encerts
Puntuació

5
5

4
3,75

3
2,5

2
1,67

1
0,83

0
0
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Exercici 2

10 punts

Llegiu aquest article i indicau la resposta correcta.
(!) Marcau les respostes en el full òptic.
La volta al món a dues rodes de la «nova dona»
Quan Thomas Stevens va arribar a Yokohama el 17 de desembre de 1886 portava a les
cames més de 13.500 milles. Acabava de ser la primera persona a fer la volta al món en
bicicleta. Havia sortit de San Francisco l’abril de 1884, havia creuat els Estats Units, havia
arribat a Europa i des d’allà havia enfilat cap a Àsia, on va entrar ja el març de 1886.
Entremig, problemes, burocràcia i mal temps havien ajudat a crear l’èpica d’un viatge que
resultava històric per als seus coetanis.
Deu anys després, tothom encara parlava de la gesta d’Stevens.
El que havia fet no era gens senzill. Qui el podria superar? Com?
Amb quin temps? Potser fent-se aquestes preguntes, potser
jugant amb el convenciment de qui es creu superior, dos
adinerats del Club d’Homes de Boston van fer una juguesca: no
hi hauria dona capaç de fer el que va fer Stevens i, en cas que ho
pogués igualar, que tardés la meitat de temps que aquell pioner
de les dues rodes. El repte era a punt: volta al món en 15 mesos
amb les preceptives parades a consolats americans per
demostrar que se seguia la ruta. El premi? 10.000 dòlars de
l’època, però amb el condicionant que la participant es pagués les despeses de viatge, uns
5.000. Res menyspreable en uns moments en què el salari anual era de 1.000 dòlars.
Annie Cohen Kopchovsky va ser l’escollida. Nascuda en una família jueva a Letònia, va
arribar als Estats Units molt petita. El que podria semblar anecdòtic prenia importància en
una ciutat on l’antisemitisme era majoritari i en una societat masclista. Aquest fet,
combinat amb la inexperiència d’Annie sobre les dues rodes, semblava portar al desastre
l’aventura d’aquesta noia de poc més de 45 quilograms i 160 centímetres. Deixava a
Boston un marit i tres fills petits.
L’inici
Dilluns 25 de juny de 1894. 500 persones s’apleguen a Boston per acomiadar Annie Cohen.
Abans de marxar, el primer canvi. Annie fa oficial un acord publicitari: l’empresa d’aigua
Londonderry li paga 100 dòlars. A canvi, es compromet a posar una placa a la bicicleta i a
canviar-se el cognom. Aquell dia passa a ser Annie Londonderry. Amb una única muda de
recanvi i un revòlver començava l’aventura.
De Boston va anar a Providence, Nova York i Chicago. Era l’11 d’octubre de 1894 quan el
New York Times anunciava que s’acabava el viatge. Les primeres etapes no havien estat
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fàcils i Annie va creure que no podia. Abans d’agafar el camí de tornada, però, va decidir
canviar les faldilles per uns pantalons bombatxos i la bicicleta de dona per una altra de
menys pesada. El camí cap a casa seria menys dur. I va ser arrencar i veure’s diferent,
forta, ràpida. Donaria una segona oportunitat a l’aventura. Quedaven onze mesos. El 24
de novembre de 1894, altre cop a Nova York, pujava a un vaixell per desembarcar a
Europa (a Le Havre) el 3 de desembre.
Europa i Àsia
Expliquen les cròniques de l’època que, quan Londonderry va travessar Marsella el gener
de 1895, la multitud era al carrer per veure com aquella dona pedalava amb una cama
embenada a causa d’un intent de robatori i amb la bandera dels Estats Units voleiant a la
seva bicicleta. Si bé la manca d’informació fa confuses algunes etapes, sembla clar que
allà mateix va agafar un altre vaixell per anar cap a Àsia.
A mitjans de febrer posava els peus a Saigon, al Vietnam. D’allà va anar a Port Arthur i va
viure de ben a prop la primera guerra sinojaponesa pel control de Corea. Annie va explicar
a l’arribada que allà va ser empresonada i va veure com un soldat japonès es bevia la
sang d’un pres xinès. Veritat o no, aquestes històries convivien amb una premsa
sensacionalista americana que volia vendre diaris. I ella s’hi apuntava. Sabia que
necessitava fer soroll per poder pagar-se l’aventura.
Va travessar Sibèria, va creuar Corea, va passar per Nagasaki i va arribar a Yokohama, on
agafà el vaixell que la tornava a San Francisco. El 23 de març de 1895, només dos mesos
després de sortir de Marsella, arribava de nou als Estats Units.
La darrera etapa
Semblava que li quedava poc viatge però va ser en sortir de San Francisco quan va patir
un dels pitjors accidents. Mentre pedalava acompanyada d’un altre ciclista, un cavall els va
envestir. La caiguda li va provocar ferides a les mans i a la cara, i va quedar inconscient.
Això, però, la va deixar només dos dies fora de joc i va poder continuar la seva aventura
per Califòrnia i Arizona, sempre seguint les vies de tren, que li permetien no perdre’s i
alhora tenir accés a les estacions que hi havia al llarg del recorregut. Les ganes d’Annie
eren imparables. Volia arribar i demostrar que es podia.
Superant incidències (un grup de porcs la va fer caure i es va trencar el canell), el 12 de
setembre va arribar a Chicago, on havia començat per segona vegada. Havien passat 14
mesos i 18 dies. Li’n sobraven 13. Havia guanyat. Acabava l’aventura.
I després del repte…
Amb 10.000 dòlars a la butxaca Annie se’n va anar amb la seva família cap a Nova York.
Allà es va dedicar a escriure articles per al New York World. Havia demostrat que es podien
trencar els tòpics. De Londonderry val la pena quedar-se amb l’inici del seu primer escrit
al diari novaiorquès: «Soc periodista i una “nova dona”, si aquest terme vol dir que crec
que puc fer qualsevol cosa que un home pot fer». I podia. I darrere d’ella, moltes més.
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Fosbury.cat. L’espai de tot l’altre esport (adaptació)

6. Quina opció reflecteix el contingut del text?
a) El que va començar com una juguesca va dur Annie Londonderry a convertir-se en
una de les dones més adinerades dels Estats Units.
b) La proesa d’una dona que desafia els estereotips de gènere en la societat americana
de finals del segle XIX.
c) Annie Cohen: aventures i desventures d’una dona inconscient en bicicleta.
7. Com era el repte que proposaren els dos membres del Club d’Homes de Boston?
a) La persona que aconseguís fer la volta al món en bicicleta en la meitat de temps que
Stevens guanyaria 10.000 dòlars.
b) Donarien un premi de 5.000 dòlars a la dona que, en 15 mesos, aconseguís recórrer
el món en bicicleta fent aturada a tots els consolats dels EUA.
c) Per guanyar el premi imposaren aquestes condicions: ser dona, fer el trajecte en
bicicleta en 15 mesos i aturar-se als consolats americans del recorregut.
8. Annie no semblava la candidata adequada perquè...
a) era filla de pares emigrants i tenia una constitució física dèbil.
b) estava mal vist que deixàs el germà, l’espòs i els fills durant tant de temps.
c) era jueva i tenia poca experiència amb la bicicleta.
9.

Quina frase és la correcta?
a) La primera etapa als Estats Units va ser dura i Annie volia abandonar; decidí fer el
camí cap a casa amb una nova bicicleta i una nova indumentària, amb les quals se sentí
més còmoda i amb més forces per continuar.
b) Amb la roba i la bicicleta de dona Annie no se sentia còmoda, així que canvià
d’indumentària i de vehicle quan va començar l’etapa europea.
c) Després de tres mesos recorrent els Estat Units amb 100 dòlars a la butxaca i una
sola muda de recanvi, Annie volgué abandonar el repte perquè no s’hi veia amb forces.

10.

Segons el text, quina d’aquestes afirmacions és vertadera?

a) El viatge d’Annie no va estar exempt d’entrebancs: va patir un segrest, fou
empresonada, la va envestir un cavall i també una guarda de porcs... Tot i això,
aconseguí la fita abans que s’acabàs el termini.
b) Amb la seva empenta, Annie superà les dificultats del viatge i guanyà el repte.
Acabada l’aventura, s’instal·là a Nova York, on estudià periodisme per reivindicar la
igualtat entre homes i dones.
c) En la darrera etapa Annie patí dos accidents importants que li provocaren lesions.
Això no li impedí arribar a temps a la meta i convertir-se en un exemple per a les dones
que volien trencar els tòpics de la societat masclista.
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Encerts
Puntuació

5
10

4
7,5

3
5

2
1
3,33 1,67

0
0
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Àrea 3

Domini pràctic del sistema lingüístic

15 punts [mín. 7,5 punts]

Marcau la resposta correcta (a, b o c) en cada cas.
(!) Marcau la resposta en el full òptic.
1. Indicau quina d’aquestes opcions és la correcta:
a) Han presentat la nova revista a l’Ajuntament de santa Eulària.
b) Han presentat la nova revista a l’Ajuntament de Santa Eulària.
c) Han presentat la nova revista a l’ajuntament de Santa Eulària.
2. Quina opció és la correcta?
a) Hi ha aigua arreu.
b) Hi ha aigua pertot.
c) Les dues opcions són correctes.
3.

Quina frase és correcta?
a) El cònsol ha acceptat el suborn sense escrúpuls.
b) El cònsol ha acceptat el suborn sense escrúpols.
c) El cònsul ha acceptat el soborn sense escrúpuls.

4.

Aquestes plantes _________ desprenen _________ especial.
a) aborígens / un aroma
b) aborígenes / una aroma
c) aborígens / una aroma

5. Quina és l’opció correcta?
a) No m’ha dit quan arriba; igual ve demà.
b) No m’ha dit quan arriba; pot ser ve demà.
c) No m’ha dit quan arriba; tal volta ve demà.
6. Avui serveixen un plat especial de gambes _________.
a) arrebossades
b) rebossades
c) arrebosades
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7. L’_________ va parlar de la situació _________ actual davant l’_________ de banquers que
havien estat convocats a la reunió.
a) exministre / socioeconòmica / elit
b) ex-ministre / socio-econòmica / èlit
c) exministre / socialeconòmica / élit
8. Hem d’apujar els _________ d’audiència en un mes. És _________ ordre de la Direcció.
a) índexs / una
b) índex / una
c) índexs / un
9. Quan _________ podem anar a navegar amb el _________.
a) vulgueu / catamaran
b) volgueu / catamarà
c) vulgueu / catamarà
10. Quina _________. Tant ____ Irene com jo estudiam psicologia a _________.
a) coincidència / na / la UNED
b) coincidència / n’ / l’UNED
c) coïncidència / na / la UNED
11. Tenint en compte els mots destacats en negreta, triau la frase correcta.
a) Estic segur que invertir en telefonia mòbil serà rentable.
b) El músic Miquel Capllonch va compondre moltes obres per a piano.
c) Necessit una còpia compulsada del títol per presentar-me a una bossa de treball.
12. M’ha vessat tot ________ damunt ________.
a) l’amoniac / l’estovalla
b) l’amoníac / les estovalles
c) l’amuníac / les tovalles
13. _________ plogués tota la nit!
a) Tant de bo
b) Tanta sort
c) Les dues opcions són correctes.

12

C1
MAIG 2017

14. Comunicà a les seves filles que estava cansat de dirigir l’empresa familiar i _________
va oferir la gestió.
a) n’hi
b) els en
c) les hi
15. Què significa l’expressió fer una cosa d’esma?
a) Molt lentament.
b) De mala gana, per imposició.
c) Instintivament, sense fixar-hi l’atenció.
16. Sense voler he tirat un _________ al poal de _________.
a) obrellauna / les escombraries
b) obre-llaunes / l’escombraria
c) obrellaunes / les escombraries
17. Quina és l’opció correcta?
a) M’interessa saber que en penses.
b) El to amb el que parla és impertinent.
c) Hi ha tant per triar que ja no sap què vol.
18. Era un _________ ben original: va fer aparèixer un manat d’_________.
a) mag / espàrregs
b) mag / espàrrecs
c) mac / espàrrecs
19. Na Mònica sembla una al·lota ben _________.
a) espavil·lada
b) espabilada
c) espavilada
20. Quina és la frase correcta?
a) Pressentesc que el nostre suggeriment no li agradarà gaire.
b) Present que la nostra suggerència no li agradarà gaire.
c) Pressent que el nostre suggeriment no li agradarà gaire.
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21. En quina d’aquestes oracions es poden completar tots els espais amb la vocal a?
a) L’han detingut a l’__mbaixada de Londres, acusat d’ass__ssinat, ja que no s’ha pogut
__mparar en la legislació internacional.
b) Cada any tr__iem l’est__ndard a la balconada.
c) En aquesta habitació, la de la s__nefa daurada, n__squé la meva àvia.
22. En quina frase no es fa servir correctament el gerundi?
a) Cantant tan fort, ben aviat quedaràs afònic.
b) Es guanyà el suport dels electors, arribant a ser presidenta del seu país.
c) Enguany té oposicions, així que estudia posant-hi els cinc sentits.
23. En quina d’aquestes oracions s’han de completar tots els buits amb una i amb
dièresi?
a) Si vols fer alguna activitat altru__sta convé que estalvi__s amb més assidu_tat.
b) Sembla incre__ble que acabàs el discurs d’agra__ment amb tanta espontane__tat.
c) És una contra__ndicació que desobe__m les indicacions del fisioterapeuta.
24. Completau aquest refrany: Mal d’altri, _________.
a) per mi no el vull
b) rialles són
c) qui el vulgui que l’encalci
25. Hem condicionat l’habitació ___________ hi estigueu més còmodes.
a) atès que
b) per a què
c) per tal que
26. Quina opció no és correcta?
a) Aquesta no és la companyia amb la que he volat.
b) El qui respongui més aviat rebrà el premi.
c) Aquests són els paràmetres amb els quals s’ha fet l’estudi.
27. Què significa que algú és un betzol?
a) Que és un beneit, de poc seny.
b) Que és un gandul.
c) Que és antipàtic.
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28. En quina opció hi ha un error en l’ús de les preposicions?
a) Un és molt diferent de l’altre.
b) No m’hi he vist en cor.
c) Anau amb compte amb els semàfors.
29. La lesió produïda per un aixecament de l’epidermis com a conseqüència d’una
cremada es denomina...
a) bòfega
b) buixarda
c) burilla
30. En quina oració s’usen correctament les comes?
a) La mel, un gran remei per als constipats. Rica en vitamines, minerals i aminoàcids, la
mel és un poderós agent antimicrobià per combatre els refredats.
b) El romaní és un arbust mediterrani, molt conegut gràcies als seus usos culinaris i
medicinals. Les glàndules de les fulles, contenen olis essencials que li confereixen una
olor fragant, fresca i forta.
c) La camamil·la té propietats beneficioses per als cabells, i la pell i també per als ulls. Pel
que fa als cabells, ajuda a eliminar la picor i des d’un punt de vista estètic, els aclareix i els
deixa més brillants.
Encerts
Punts
Encerts
Punts
Encerts
Punts
Encerts
Punts

30
15,00
22
10,00
14
5,83
6
2,50

29
14,38
21
9,38
13
5,42
5
2,08

28
13,75
20
8,75
12
5,00
4
1,67

27
13,13
19
8,13
11
4,58
3
1,25

26
12,50
18
7,50
10
4,17
2
0,83

25
11,88
17
7,08
9
3,75
1
0,42

24
11,25
16
6,67
8
3,33
0
0

23
10,63
15
6,24
7
2,92
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Àrea 4

Expressió escrita

Exercici 1

30 punts [mín. 15 punts]
5 punts

Sou aficionat al cinema i us agrada participar en una web sobre actualitat
cinematogràfica. Escriviu-hi la vostra opinió sobre la darrera estrena que heu anat a
veure. Si voleu, podeu triar un d’aquests títols (inventau-vos la informació necessària).
(!) Text de 50-80 paraules.
Si el cos té 45 paraules o menys, no es corregirà.
Escriviu el text en el full òptic. No heu de lliurar aquests fulls.
No utilitzeu les vostres dades personals.

Títol del film:
Valoració de l’espectador:
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Exercici 2

15 punts

Triau un d’aquests titulars i redactau-ne la notícia, amb l’entradeta corresponent.
(!) Text de 170-200 paraules.
Si el cos té menys de 160 paraules, no es corregirà.
Escriviu el text en el full òptic. No heu de lliurar aquests fulls.
No utilitzeu les vostres dades personals.
UN TETRAPLÈGIC ACONSEGUEIX MOURE EL BRAÇ
DESPRÉS DE 8 ANYS GRÀCIES A UNA NEUROPRÒTESI
EL SINDICAT DE TAXISTES, EN VAGA A PARTIR DEL 10 DE JUNY
BALEARS, UNA DE LES COMUNITATS
ON MÉS PUJA EL PREU DELS HABITATGES
UN SOBTAT EPISODI DE PLUGES HA PROVOCAT
MÉS DE 90 MORTS AL PERÚ
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Exercici 3

10 punts

Resumiu el text següent:
(!) Escriviu el resum en el full òptic. No heu de lliurar aquests fulls.
El text té 371 paraules. Si el resum és massa llarg, tot l’exercici es qualificarà amb 0 punts.
República Centreafricana: una crisi ofegada en el silenci
La República Centreafricana viu des de fa dècades una crisi silenciosa, en la qual s’han succeït
de manera continuada episodis de violència. Poques coses se saben de la crisi a través dels
mitjans de comunicació. Des que es va independitzar de França, l’any 1960, s’hi han produït
diversos cops d’estat que han portat a múltiples esclats de violència. L’últim brot violent es va
iniciar el març del 2013, després del cop d’estat i la presa de poder del grup Séléka a Bangui,
la capital. Aquest grup està format per la Unió de Forces Democràtiques per a la Unitat
(UFDR), la Unió de Forces Republicanes i la Convenció de Patriotes per a la Justícia i la Pau. Són
majoritàriament de religió musulmana i els seus objectius són els barris cristians. Van cometre
abusos contra la població civil, especialment contra els cristians acusats de donar suport al
règim anterior. Els cristians, la majoria religiosa del país, es van organitzar en milícies
d’autodefensa, conegudes amb el nom d’Anti-Balaka, que iniciaren una nova onada de
violència en prendre represàlies contra la població musulmana associada als Séléka. La
venjança va ser atroç. I va donar lloc a una autèntica neteja ètnica: més del 80 % dels
musulmans van marxar de Bangui.
Tot i que sembla un conflicte entre religions, les causes s’han de cercar en els interessos dels
països veïns, l’explotació dels recursos naturals (des dels diamants fins a l’urani, passant pel
petroli), les nímies estructures d’estat que tradicionalment ha tingut el país i, evidentment, les
lluites de poder internes. Tots dos bàndols han provocat una situació insostenible per a la
població civil, la qual cosa ha afegit encara més misèria i desolació al país. La violència i el caos
han imposat la seva llei a la República Centreafricana. La Cort Penal Internacional ja ha obert
una segona investigació sobre els crims contra la humanitat comesos per totes dues parts:
desplaçaments forçats, violacions, persecucions, pillatge, atacs contra les missions
humanitàries i ús de menors en els combats. El maig del 2015, durant el Fòrum de Bangui, es
va establir un pacte republicà per a la pau amb una agenda de prioritats humanitàries i de
desenvolupament. La inestabilitat i la tensió, però, continuen regnant al país.
Revista Oxfam Intermón, núm. 35 (adaptació)
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Àrea 5

Expressió oral i interacció

25 punts [mín. 12,5 punts]

SUPÒSIT 1
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Lectura comprensiva en veu alta

No puntua

5 punts

Els millors Reis de la meva vida
Sopàvem d’hora, a les set del vespre, i hi havia èpoques que el pare després encara baixava al
taller a fer feines pendents. Jo a vegades li feia companyia i tafanejava, sempre després de fer
els deures. Tenia molt clar que de gran seria fuster, com ell, com l’avi, com el besavi. N’estava
orgullós, d’un pare artesà que sabia fer portes, finestres, taules, cadires i mobles a mida.
Aquell desembre l’home estava atabalat fent una taula de ping-pong, un encàrrec que li havia
fet un client important.
El vaig ajudar alguna nit, o almenys ell em feia sentir com si l’ajudés. La va fer pintar,
verdíssima, amb línies blanques; li va quedar fantàstica. Feia molt de goig. I la taula va
desaparèixer del taller.
El dia 6 al matí ens van dir que pugéssim a les golfes. Les havien estat arreglant, i es veu que
els Reis havien aprofitat la novetat per deixar-hi els regals. Vam córrer escales amunt, amb el
meu germà. I allà, a dins d’una habitació feta a mida, hi havia la taula de ping-pong
professional. L’havien encarregat els Reis per a nosaltres, per al meu germà i jo. Aquell dia ho
vaig entendre tot. Vaig confirmar per sempre més que els Reis existeixen, i sobretot vaig
entendre el perquè de la seva màgia. Confien els encàrrecs als millors professionals del món.
La vida que aprenc, Carles Capdevila (adaptació)

Exercici 3

Intervenció individual

12 punts

Sou el propietari d’un negoci que vàreu obrir fa deu anys. En la festa d’aniversari, us adreçau
als treballadors per fer balanç d’aquests anys i agrair-los la feina.
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Exercici 4

Interacció entre els examinands

8 punts

Formau part de l’equip de govern d’un ajuntament que es planteja què fer amb la instal·lació
a la via pública de taules, cadires i altres elements dels establiments comercials. En una reunió
de treball, debateu sobre aquest assumpte.
Examinand A. Considerau que els espais públics han de quedar lliures perquè els ciutadans
en puguin gaudir.
Examinand B. Considerau que els negocis han de poder fer ús de la via pública a fi que
millori l’economia.
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SUPÒSIT 2
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Lectura comprensiva en veu alta

No puntua

5 punts

La pregunta més difícil
«Com estàs?». Ens ho deixem anar de forma rutinària, sense pensar-hi, sovint ni ens aturem
per esperar resposta. Està previst que es resolgui amb un «bé» automàtic, o com a molt un
«vaig fent», buits de significat.
Però quan et passen coses, sobretot si no en tens control, qualsevol «com estàs?» passa a ser
la pregunta més difícil. I també la més dura. Et col·loca davant del mirall, et forada, t’esclafa
amb tot el pes de l’interrogant, et posa el cap i el cor a cent per hora mentre et quedes sense
paraules, per excés o per defecte, de tant que diries i de tan poc que et veus amb cor de dir. O
se’t fa un nus a la gola o se’t dispara l’atac d’incontinència. O totes dues coses alhora: és clar
que xerraries, però la resposta és tan complexa que se t’ennuega.
L’autor de la pregunta moltes vegades ni s’ho imagina, tot el que desencadena. Sovint és el
contrari: confia superar la trobada amb un tràmit senzill, educat, sense conseqüències, i
ignora tota l’allau d’emocions que provocarà. Només qui ha patit una bona colla de «com
estàs?» dels que se’t claven com un ganivet sap que aquesta pregunteta d’aparença innocent
és una arma blanca esmoladíssima.
Carles Capdevila, Diari Ara (adaptació)

Exercici 3

Intervenció individual

12 punts

Sou el president d’una associació cultural del vostre municipi. Amb motiu de les festes
patronals, presentau una proposta d’activitats a una reunió de la comissió organitzadora de
les festes.

21

C1
MAIG 2017

Exercici 4

Interacció entre els examinands

8 punts

Sou tècnics de la Federació d’Esport Escolar de les Balears. Després que s’hagin produït
diferents episodis de violència en l’entorn esportiu, en una reunió de treball debateu sobre
aquesta qüestió.
Examinand A. Sou partidari d’elaborar un reglament amb multes i sancions més severes per
evitar aquests casos en l’esport base.
Examinand B. No compartiu la idea del vostre company. Proposau mesures preventives de
caire educatiu, com xerrades sobre valors amb pares i infants.
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SUPÒSIT 3
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Lectura comprensiva en veu alta

No puntua

5 punts

Endeutar els més endeutats
Des que puc mirar més la televisió m’empasso un munt d’anuncis. Veure’ls m’ha permès
deduir, per exemple, que es tornen a vendre cotxes, i així com fa uns anys els triàvem per
l’aire condicionat, ara ho fem per si tenen wifi o no. Que tenen motor i quatre rodes, ja ho
donem per descomptat.
El que més m’ha atabalat del meu elevat consum publicitari és el munt de negocis que
ofereixen préstecs ràpids i sense papers. Sumes atur elevat, sous precaris i una societat
consumista i et trobes aquests clients que confien més en un presentador famós de televisió
que en un banc.
He entrat a les webs d’aquestes companyies tan simpàtiques i la depressió ha sigut pitjor del
que m’esperava. La majoria el primer cop només et deixen 300 euros per 30 dies, màxim un
parell de mesos. I sols haver-ne de tornar 400. Són interessos TAE per sobre del 400 %.
S’endevina aquí al darrere un submon d’explotació de la misèria, d’afegir despeses gegants,
d’interessos salvatges que arruïnen qui no pot pagar... Prometen uns doblers fàcils que han
de donar la felicitat als que ja tenen una corda al coll, i els aboquen a la infelicitat permanent a
costa d’anar-la estrenyent. Per als qui inverteixen en anuncis a la televisió, la usura continua
sent un bon negoci.
Carles Capdevila, Diari Ara (adaptació)

Exercici 3

Intervenció individual

12 punts

Quina qualitat té la sanitat pública? Us han convidat a una tertúlia radiofònica, com a
representant de l’Oficina d’Atenció al Pacient, perquè hi aporteu la vostra opinió.
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Exercici 4

Interacció entre els examinands

8 punts

Formau part de l’empresa encarregada d’organitzar un festival musical per a la pròxima
primavera en un municipi de les Balears. En una reunió de treball, debateu sobre com serà
aquest festival.
Examinand A. Proposau que se centri en un determinat estil musical i un públic concret, amb
l’actuació final d’algun artista o grup de renom, encara que s’hagi de pagar entrada.
Examinand B. No compartiu la idea del vostre company. Proposau un festival més ampli,
amb estils musicals variats, adreçat a un públic divers i completament gratuït.
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SOLUCIONARI

Àrea 1

Comprensió oral

Exercici 1
1b – 2a – 3a – 4b - 5a
Exercici 2
6b – 7c – 8a – 9c – 10b
Àrea 2

Comprensió lectora

Exercici 1
1b – 2b – 3a – 4a – 5a
Exercici 2
6b – 7c – 8c – 9a – 10c
Àrea 3

Domini pràctic del sistema lingüístic

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

Resum

En les darreres dècades, la República Centreafricana viu immersa en la violència i la
inestabilitat política. El darrer episodi va tenir lloc el 2013, quan el grup Séléka va arribar al
poder amb un cop d’estat.
Aquest grup, majoritàriament musulmà, atacà la població civil cristiana, que s’organitzà en les
milícies Anti-Balaka, les quals iniciaren una venjança tan violenta que més del 80 % dels
musulmans abandonaren la capital.
Les causes del conflicte, però, no són només religioses. Hi intervenen els interessos d’altres
països, les lluites pels recursos naturals, la manca d’estructures d’estat... Tot i que la Cort
Penal Internacional investiga els crims contra la humanitat comesos al país i que al 2015 es
féu un Fòrum per trobar solucions, la realitat és que el país continua en una situació crítica.
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