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Àrea 1

Comprensió oral

15 punts [mín. 7,5 punts]

Exercici 1

5 punts

Marcau si les afirmacions següents són vertaderes (a) o falses (b) d’acord amb el
contingut del text que escoltareu.
(!) Marcau les respostes en el full òptic.

1. La mostra recull les més de dues-centes il·lustracions de Dalí que aparegueren en
la premsa escrita en la dècada dels quaranta.
a) Vertader
b) Fals

2. Dalí se servia dels mitjans de comunicació per projectar la seva imatge icònica.
a) Vertader
b) Fals

3. Dalí News és el títol d’una revista dedicada als principals artistes surrealistes del
moment.
a) Vertader
b) Fals

4. La participació de Dalí en el camp publicitari té un paper secundari en la mostra
del Caixa Fòrum.
a) Vertader
b) Fals

5. Aquesta és una exposició heterogènia sobre l’artista empordanès, ja que abraça
des de collages fins a texts escrits a mà o vinyetes que li varen dedicar.
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 Incorporació
immediata, d’IB3 Ràdio. Llegiu els enunciats i indicau l’opció correcta d'acord amb el
contingut del text.
(!) Marcau les respostes en el full òptic.

6. Quina frase és certa?

a) Albert Einstein va inventar la teoria de la gravetat.
b) Einstein no va encertar en afirmar que les ones gravitacionals mai no es podrien
detectar.
c) El premi Nobel de física ha recaigut sobre un equip de físics de Balears.

7. El programa pretén...

a) donar a conèixer el perfil professional dels físics per tal de captar alumnes del grau
de física.
b) informar sobre els darrers avenços científics de la física.
c) divulgar quin és el dia a dia de la professió de físic.

8. Quin dels següents són objectius del grau de física?

a) Resoldre els problemes que sempre s'ha plantejat la física.
b) Conèixer a fons els mètodes matemàtics i saber fer experiments en un laboratori.
c) Interpretar de manera subjectiva el resultat de diferents estudis.

9. Pel que fa al perfil de l’estudiant, ha de ser una persona amb...
a) facilitat per relacionar coneixements.
b) capacitat d’estudi i de concentració.
c) il·lusió davant els nous reptes i constància.
10. Les sortides al món laboral...
a) es limiten a l’àmbit de la investigació i la impartició de classes.
b) es troben sobretot en l’àmbit de l’empresa i, en menor mesura, en el de la recerca i
la docència.
c) es poden trobar en empreses energètiques, d’instrumental mèdic, de
telecomunicacions i informàtica, etc.
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 text següent i indicau si els enunciats que apareixen al final són vertaders (a) o
falsos (b) d'acord amb el contingut del text.
(!) Marcau les respostes en el full òptic.

A L’OBRA, FEM-HO BÉ!
Bones pràctiques al sector de la construcció
Aquest breu manual de bones pràctiques està adreçat a tot el personal implicat en una obra,
des de la direcció d’obra fins als treballadors subcontractats. L’objectiu és despertar la
sensibilitat vers l’entorn i destacar les seves responsabilitats i obligacions mediambientals.
Què passa a l’obra?
Una obra és un lloc singular: no n’hi ha mai dues d’iguals. Canvia el lloc, canvia la feina, canvia
el personal... Però sempre s’hi desenvolupa una activitat frenètica, moltes vegades sotmesa a
riscos laborals i ambientals. L’organització i la gestió de les empreses constructores no és
senzilla i, sovint, els temes ambientals no són una prioritat.
Una obra gestiona grans quantitats de materials de
composicions ben diverses i genera, consegüentment, una
gran varietat de residus, que cal eliminar correctament.
Molts dels residus generats a l’obra es poden reciclar. És
obligatori complir la normativa del Pla Director Sectorial de
Residus respecte a la gestió dels residus d’obres de
construcció i demolició (BOIB núm. 109, de 3 d’agost de
2006).

optimitzar-los i estalviar diners.

Una gestió correcta dels recursos (matèries primeres,
maquinària, electricitat, aigua, combustibles, etc.) permet

La neteja de la maquinària i l’aigua sanitària de les instal·lacions provisionals genera fang i
aigua residual que no es poden deixar a terra. Els abocaments accidentals d’oli, combustible o
altres líquids potencialment contaminants s’han d’eliminar sanejant el sòl i retirant els residus
especials mitjançant un gestor autoritzat.
Està completament prohibit l’abocament incontrolat de qualsevol tipus de residu al medi, que
se sancionarà segons la Llei 10/1998 de residus. Des de setembre de 2006, per obtenir la
llicència d’obra, és obligatori justificar la gestió correcta dels residus generats, d’acord amb el
Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de Menorca.
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Què hem de fer?
Seguint aquestes recomanacions aconseguirem millorar la gestió de l’obra, ser més eficients i
endreçats, i reduir l’impacte sobre el medi ambient.
1. Mantenir l’obra neta i endreçada, actuació que millora l’ambient de treball i el fa més
segur per a tothom.
2. Crear la figura d’un responsable de magatzem, que vetlli per l’organització correcta del
material: identificar sacs i bidons, controlar-ne la caducitat, mantenir a cobert els sacs
de paper i sacs començats, gestionar els excedents, col·locar les peces metàl·liques
sobre bases de llenya, cercar una ubicació correcta dels dipòsits de combustibles, etc.
3. Separar els residus a la mateixa obra i planificar prèviament la contractació d’un gestor
de residus autoritzat. Habilitar un lloc concret on dipositar els contenidors o altres
mitjans, amb indicacions clares de quina fracció de residus els pertany.
Les principals fraccions que s’han de separar són:
― Residus no especials: runes, ceràmiques, ferralla i restes metàl·liques, fusta,
paper i cartó, embalatges i envasos de plàstic, restes de ciment i formigó, vidre,
terra i arena, restes vegetals, pneumàtics, fibra de vidre, PVC i aglomerats
asfàltics.
― Residus especials: restes de pintura i altres productes químics, olis minerals,
envasos i filtres d’olis minerals, aerosols, fibrociment i compostos amb amiant.
4. Al final de la jornada, tapar els contenidors per evitar que persones alienes a l’obra en
facin un ús indiscriminat.
5. Habilitar basses o piscines impermeables per netejar les formigoneres i les cisternes de
formigó. Retirar-les al final de l’obra i tractar-les com a runa.
6. Utilitzar l’aigua de manera controlada i eficient, i evitar les fuites. Sempre que sigui
possible, emprar aigua no potable (de pluja o de depuradores).
7. Netejar la maquinària i els vehicles amb sistemes eficients d’aigua a pressió o als túnels
de rentatge.
8. Mantenir en bon estat de revisió els vehicles, la maquinària i les eines.
9. A les obres de certa dimensió i durada s’han d’instal·lar lavabos provisionals. Si no es
poden connectar a la xarxa pública, s’ha de recollir l’aigua residual en petites fosses
sèptiques o dipòsits químics.
10. Controlar el renou de la maquinària i respectar els horaris de feina establerts a
l’Ordenança sobre la protecció de l’atmosfera contra la contaminació per renous i
vibracions.
11. Informar i mantenir una bona comunicació amb el veïnat afectat; així s’eviten
molèsties innecessàries.
12. Planificar l’accessibilitat a l’obra i a les zones d’aparcament de vehicles, i evitar la
destrucció innecessària de vegetació i la compactació del sòl.
<http://www.ajmao.org> (adaptació)
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1. Aquest codi de bones pràctiques va adreçat exclusivament als directors d’obra per tal
que sensibilitzin els treballadors vers la importància del tractament de residus.
a) Vertader
b) Fals
2. Si es gestionen adequadament els diferents elements que intervenen en l’obra, se’n
treu més rendiment i es produeixen efectes positius des del punt de vista econòmic, de
la seguretat, de la salut i del medi ambient.
a) Vertader
b) Fals
3. El Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de Menorca estableix sancions
severes en cas d’abocaments incontrolats.
a) Vertader
b) Fals
4. El responsable de magatzem té, entre altres tasques, assegurar-se que els sacs oberts
no estiguin a la intempèrie i contractar un gestor de residus autoritzat.
a) Vertader
b) Fals

5. Es recomana, al final de cada jornada, rentar les formigoneres i els vehicles en túnels
de rentatge.
a) Vertader
b) Fals

Encerts

5

4

3

2

1

0

Puntuació

5

3,75

2,5

1,67

0,83

0
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Exercici 2

10 punts

Llegiu aquesta entrevista i indicau la resposta correcta d'acord amb el contingut del
text.
(!) Marcau les respostes en el full òptic.

Samar Yazbek: “He escrit dos llibres per ser la veu de la gent de
Síria que no en té”
Samar Yazbek no és una siriana més entre els milions de
residents del país que s’han vist obligats a fugir del seu
devastat país. És alauita la mateixa branca del xiisme a la
qual pertany el dictador Baixar al-Assad, però des de
l’inici de les protestes contra el règim, la periodista es va
bolcar amb els sirians que exigien viure en democràcia.
El compromís moral amb la seva terra natal la va portar a
deixar la seva residència a París per creuar en diverses
ocasions la frontera nord de Síria amb Turquia. Després de recollir els durs testimonis de
civils i combatents involucrats en la lluita, va plasmar les seves impressions en el llibre La
frontera: memòria de la meva destrossada Síria. Yazbek era conscient dels riscos que
comportava aquesta missió, però la connexió sentimental amb el seu lloc d’origen la va
impulsar a escriure aquest tràgic relat sobre un país devastat i cada vegada més dividit.
Per què va decidir arriscar-se i creuar la frontera entre Turquia i Síria per tornar al
seu país?
No considerava que tornar fos un perill, al final estava tornant a la meva terra. Com a
periodista, pretenia anar-hi per plasmar el que està passant realment a Síria, sense
deformacions. Crec que els intel·lectuals i escriptors tenim el deure de col·laborar en la
reconstrucció d’un estat de dret democràtic. A més, vaig voler muntar una fundació per
ajudar sobre el terreny. Simplement pretenia recollir testimonis i imatges per, algun dia,
escriure sobre el que estava passant. Era un projecte per al futur. Però després
d’abandonar Síria en el meu últim viatge, no hi vaig poder tornar perquè era massa
perillós, així que em vaig posar a escriure el llibre.
Intenti recordar la Síria del passat, el que més enyora del seu país. Què ha canviat
des de l’esclat de la guerra?
El país que jo recordo són diverses Síries. En alguns moments de la meva vida ja vaig
donar per fet que estàvem sentenciats a viure sempre sota un règim dictatorial. Més
endavant, vaig veure un raig de llum que prometia una sortida a la dictadura, i vaig
començar a somiar i a intentar lluitar per aconseguir-ho. La Síria que vaig veure a la
tornada és un país raptat, que ja no pertany als sirians.
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Síria és com un malalt que patia una malaltia greu, però que lluitava i tenia l’esperança de
recuperar-se. Ara, a aquell malalt l’han esquarterat. No sóc optimista.
És sabut que Síria és un lloc molt perillós per exercir el periodisme. Quin rol hi
juguen els periodistes locals sirians?
Els periodistes locals plasmen quina és la veritable realitat sobre el terreny, lluny de la
propaganda del règim. Al principi dels esdeveniments s’acusava els revolucionaris
opositors de ser terroristes i els periodistes informaven que en realitat no ho eren, sinó
que es tractava de població civil que clamava per aconseguir un estat de dret. Van patir
tota mena de repressió i assassinats. Els periodistes sirians van fer molt per explicar les
coses, i molts ho van pagar amb la seva vida.
Fruit de la devastació a Síria, milions d’habitants han fugit a països veïns com
Jordània, el Líban o Turquia. D’altres, però, trien l’arriscada travessia a Europa. Com
valora la resposta de les institucions europees davant el drama dels refugiats?
Cal separar els europeus dels seus governants. La majoria de governs europeus han fet
de simples espectadors, sense intervenir-hi. Prefereixen cuidar els seus interessos com a
estats davant la desgràcia dels refugiats, saltant-se els valors democràtics sobre els quals
està construïda Europa.
Vist el dramàtic desenllaç que té la guerra al seu país, creu que va valer la pena que
els sirians opositors es rebel·lessin contra el règim?
És una pregunta molt humana, que qualsevol persona es faria a si mateixa. Però jo no
formo part de la gent que ha perdut les seves cases i els seus éssers estimats, així que no
em correspon a mi contestar aquesta pregunta. L’hauria de respondre qui realment ha
patit pèrdues. Quan tot va començar, el que vaig fer va ser acompanyar-los i escriure
sobre ells.
Rússia ha estat l’últim gran actor internacional a implicar-se directament al
conflicte per defensar el règim sirià. Iran i la milícia xiïta libanesa Hezbollah també
lluiten al costat dels lleials a al-Asad i, d’altra banda, estats multimilionaris del golf
Pèrsic i països occidentals financen i armen els opositors i grups extremistes.
Considera necessària una major intervenció militar liderada per Occident?
Sóc contrària a una intervenció militar a qualsevol país. Des de les primeres accions
externes per acabar suposadament amb l’Estat Islàmic, mai no es varen atacar objectius
dels extremistes. El que bombardejaven era població civil i milicians de l’Exèrcit Lliure
Sirià. La població civil segueix sent massacrada.
En qualsevol cas, la solució no seria introduir més armes i confrontació, sinó intentar crear
espais que fomentin valors seculars, d’estat civil, d’estat de dret, per assolir la democràcia.
<http://revistamirall.com> (adaptació)
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6. La protagonista de l’entrevista...
a) és una activista alauita exiliada a París que ha escrit un llibre sobre les reflexions
del dictador Baixar al-Assad i la població demòcrata siriana.
b) és una periodista siriana que treballa en una ONG per ajudar les famílies que viuen
a la zona fronterera entre Síria i Turquia.
c) és una escriptora siriana que ha visitat el país en diverses ocasions d’ençà que s’hi
inicià el conflicte, amb l’objectiu de difondre la realitat del que hi passa.
7. Com recorda Samar Yazbek el seu país?
a) En té un record polièdric, ja que Síria ha viscut dècades de dictadura severa i
dècades de democràcia.
b) Té records d’èpoques obscures i de moments amb més esperança, però amb una
etapa final amb poc marge per a l’optimisme.
c) Sempre n’ha tengut una visió homogènia, dominada pel pessimisme i la condemna
a viure sota la dictadura.
8. Amb relació als periodistes sirians, quina és l’afirmació correcta?
a) La tasca que desenvolupen a Síria és força segura.
b) No són imparcials perquè estan manipulats pel règim.
c) S’esforcen per informar objectivament que els protagonistes de les revoltes no són
terroristes.
9. L’entrevistada afirma que...
a) la resposta dels governs jordà, libanès i turc ha estat més solidària que la de la Unió
Europea.
b) l’actitud passiva dels governs europeus no està a l’alçada dels valors fundacionals
d’Europa.
c) els sirians que surten del país han tengut una càlida acollida a Europa.
10. Quins són els agents internacionals que intervenen actualment en el
conflicte?
a) Del costat del règim sirià, Rússia, Iran i una milícia xiïta; del costat opositor, els
estats més rics del golf Pèrsic i d’Occident.
b) D’una banda, Rússia; de l’altra, els Estats Units i el golf Pèrsic.
c) Del bàndol d’al-Asad, l’exèrcit rus i les milícies d’Iran i del Líban; del bàndol
contrari, únicament els països multimilionaris occidentals.
Encerts
Puntuació

5
10

4
7,5

3
5

2
3,33

1
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. Què designa el mot llépol?
a) Planta utilitzada en l’elaboració de cervesa.
b) Persona a qui li agraden molt els dolços.
c) Relatiu o pertanyent a la llepra.
2. Quina és l’opció correcta?
a) Del perill de la travessa, no em vaig témer fins que ja n’hi havia fet tres quilòmetres.
b) No vaig témer-me’n del perill fins que ja n’havia fet tres quilòmetres de la travessa.
c) No em vaig témer del perill de la travessa fins que ja n’havia fet tres quilòmetres.
3. ________ , quina llàstima... ____________ en Ricard no podrà venir perquè pateix una
____________ lumbar que el té al llit.
a) Oh / Malauradament / hèrnia
b) O / Malhauradament / hèrnia
c) Oh / Malauradament / èrnia
4. Quina frase està mal construïda?
a) El candidat, el qual ha presentat un projecte mediambientalment sostenible, ha
estat molt ben valorat pel jurat.
b) El jurat ha valorat molt bé el candidat qui ha presentat un projecte
mediambientalment sostenible.
c) El jurat ha valorat molt bé el candidat el projecte del qual és mediambientalment
sostenible.
5. ____ resplendor de la lluna plena s’estenia ____________.
a) El / pertot
b) La / per tot
c) La / pertot
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6. ____________ té la música a tot volum, no la sent.
a)
b)
c)

Malgrat que
Així com
No obstant

7. En quina frase s’usa correctament la forma el que?
a) Li han allargat la baixa, el que dificulta que acabem el projecte a temps.
b) Aquest quadre i el que tenen exposat a la galeria pertanyen a l’etapa més realista
de l’artista.
c) No n’hi ha cap de correcta.
8. Durant l’____________ de tres mesos en què un dels socis feia un estudi a
____________, ens vàrem quedar ____________ en el projecte.
a) interval / Ucraïna / sols
b) intèrval / Ucrània / sòls
c) intérval / Ucraina / sols

9. Indicau quina frase és incorrecta, en un registre formal, pel que fa a l’ús dels
pronoms febles.
a) No li donis totes les pipes de cop; les se menja en un moment.
b) La hi vaig desar, la llet, al rebost.
c) Vol aigua. Dóna-li’n.
10. ______ íntima solitud és el títol d’una novel·la ____________.
a) La / autobiogràfica
b) La / auto-biogràfica
c) L’ / autobiogràfica
11. Quina és la sèrie de vocals correcta per completar els espais en blanc de la frase
següent?
Cada vegada que visitava l’acròpolis d’Aten__s l’envaïa una profunda mal__nconia que el
t__rmentava durant bona part del viatge.
a) e / e / o
b) e / e / u
c) a / a / o

2

C1

GENER 2018

12. Quan ____________ podem celebrar el ____________ de la fertilitat en què s’empra
una pedra de ____________ com a amulet.
a) volgueu / ritus / maragda
b) volgueu / ritu / meragda
c) vulgueu/ ritu / maragda
13. No entenc que el llo__n d’aquesta manera. Tant d’altru__sme en una persona
com ell no és cre__ble.
a) ï / i / ï
b) i / ï / i
c) i / i / ï
14. Els resultat de l’____________ de la mostra de sang serà determinant per
identificar el culpable.
a) anàlisi clínica
b) anàlisis clínic
c) anàlissis clínica
15. En quina frase hi ha un barbarisme?
a) Les seves declaracions són molt llamatives.
b) M’he posat una tireta al tall.
c) Acab de veure un estel fugaç.

16. Et su__eresc que canviïs les postres del menú. L’almí__ar de llet li produeix
fàsti__.
a) g / v / c
b) gg / v / c
c) gg / b / g
17. En l’____________ I de la convocatòria s’especifiquen els requisits d’admissió a les
proves ____________ que convoca la ____________ de Santa Maria del Camí.
a) anex / sel·lectives / vila
b) annex / selectives / vil·la
c) annex / selectives / vila
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18. Els alumnes estaven tan emocionats amb el poema que ____________ vaig recitar
tres estrofes.
a) els en
b) els n’hi
c) els hi
19. Fixau-vos en l’ús de majúscules i minúscules i indicau l’opció correcta.
a) Dia 1 de Maig de 2015 s’inaugurà la reforma de la Plaça Major.
b) Dia 1 de Maig de 2015 s’inaugurà la reforma de la plaça Major.
c) Dia 1 de maig de 2015 s’inaugurà la reforma de la plaça Major.
20. Si vostè no li ____________ els detalls del contracte, ell ____________.
a) hagués explicat / l’hagués signat
b) hagi explicat / el signaria
c) hagués explicat / l’hauria signat
21. Què significa la frase feta “no haver sortit de l’ou”?
a) ser molt jove i mancat d'experiència
b) ser tímid i enyoradís
c) ser fràgil i no tenir coratge
22. Crec que ja he saludat ____________.
a) en els convidats
b) els convidats
c) als convidats
23. Indicau quina és la substitució pronominal correcta de la frase següent:
Donarem els doblers de la recol·lecta a la presidenta de l’associació Infants amb Futur.
a) Les hi donarem.
b) Els hi donarem.
c) Els els donarem.
24. És fonamental que els ____________ aquest missatge: durant l’ascens, ____________
molta d’aigua.
a) trameteu / cal que begueu
b) trametigueu / cal que beveu
c) trameteu / teniu de beure
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25. ____________ que ____________ pagat per saber el final de la sèrie.
a) de veres / hagués
b) deveres / hauria
c) de veres / hauria
26. Ja he menjat ____________. El dematí els calçons no m’____________ com ara!
a) abastament / estranyien
b) a bastament / estrenyien
c) bastament / estrenguien
27. M’he ____________ amb la recepta i hi he afegit ____________ en lloc de ____________.
a) confós / mostaça / quetxup
b) confús / mostassa / quetxup
c) confós / mostassa / quètxup
28. M’he fet ____________ al turmell i ____________ prou feines puc moure el peu.
a) una esquinçada / en
b) un esguinç / amb
c) un esquinç / amb
29. En quina d’aquestes sèries hi ha un barbarisme?
a) adossat, termos, hamaca
b) llanxa, papaia, saldo
c) pinso, guixa, vivenda
30. En l'estudi de l'any passat ____________ 0,2 grams de ____________ per litre d’aigua.
a) vareu detectar / fluor
b) vàreu detectar / fluor
c) vàreu detectar / flúor

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

30 punts [mín. 15 punts]

(!) Escriviu el text en el full òptic. No heu de lliurar aquests fulls.
No utilitzeu les vostres dades personals.
Exercici 1

5 punts

Sou membre d’una organització no governamental que ha decidit iniciar una campanya
de recollida d’aliments. Redactau un missatge de correu electrònic per als socis amb les
instruccions de la recollida. (50-80 paraules)
(Si el cos del text té menys de 45 paraules, no es corregirà.)

De:
Per a:
Assumpte:
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Exercici 2

15 punts

Col·laborau amb freqüència en la premsa local. Escriviu un article d’opinió relacionat
amb un d’aquests temes d’actualitat (170-200 paraules):
— L’ús i l’abús de les xarxes socials
— Els mitjans de comunicació i els esports minoritaris
(Si el cos del text té menys de 160 paraules, no es corregirà.)
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Exercici 3

10 punts

Resumiu el text següent:
(El text té 416 paraules.)
L’ENGANY DELS PRODUCTES LIGHT
Tot va començar els anys 80, quan la recerca científica va identificar els greixos saturats com
els principals culpables de l’epidèmia de malalties cardiovasculars en el món occidental.
La indústria alimentària va tenir una brillant idea: reduir o eliminar els greixos dels aliments i
comercialitzar-los com a més saludables i aptes per mantenir o perdre pes. La venda de
iogurts, formatges frescos, salses... baixos en greixos continua proliferant avui dia.
Però, què contenen? Quina ha estat la solució que els tecnòlegs alimentaris han trobat per
mantenir la textura i no desvirtuar-ne el gust? La resposta és senzilla: afegir-hi sucre, fècula i
sal.
El 2014 el Daily Telegraph va publicar una recerca sobre els productes light més comuns en els
supermercats del Regne Unit. Els resultats van ser impressionants: la majoria dels
productes presentaven quantitats de sucre fins a sis vegades majors respecte de l’equivalent
«sencer».
Consumim aquests productes pensant que milloren la salut i els associem a la pèrdua de pes,
però ens equivoquem. L’evidència científica afirma que les dietes baixes en greixos no són
millors que altres dietes per perdre pes a llarg termini.
La ingesta de sucre eleva el nivell de glucosa en sang i causa el denominat pic de glucèmia,
després del qual es torna a sentir gana ràpidament. L’elevat consum de sucre és un dels
responsables comprovats de l’epidèmia d’obesitat que afecta Occident i, cada dia més, també
els països en desenvolupament.
L’Organització Mundial de la Salut recomana que una dieta «tipus» per a un adult, de 2.000
calories, no hauria de contenir més de 200 kcal derivades de sucres i que, si pot ser, la xifra
s’hauria de situar per sota de 100 kcal.
En què es tradueix això? Considerant que el sucre conté 4 kcal per gram de pes, parlaríem
d’un consum màxim de 50 grams diaris i d’un consum ideal per sota dels 25 grams.
Hem de pensar que hi ha sucres afegits en molts de productes processats d’ús comú, tant en
la versió baixa en greixos com en la normal. Per tant, tenim l’obligació, avui dia, de llegir les
etiquetes: el sucre i la sal es troben amagats en molts aliments. Recordem que l’excés de sal a
la dieta causa hipertensió arterial, factor de risc en les malalties cardiovasculars.
La ingesta excessiva de sucre i sal només és l’efecte d’una pauta alimentària desastrosa: el
consum de productes processats totalment superflus.
Aquests productes desplacen altres aliments interessants i saludables, com verdures,
hortalisses, fruita, fruita seca, llegums o cereals integrals.
Chiara Gai. <https://www.naciodigital.cat/cupatges> (adaptació)
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Solucionari
Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
1b
2a
3b
4b
5a
Exercici 2
6b
7c
8b
9a
10 c
Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1b
2a
3b
4b
5b
Exercici 2
6c
7b
8c
9b
10 a

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

1
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MAIG 2017

RESUM
En els 80 es va evidenciar científicament que els greixos saturats no eren saludables i la
indústria alimentària va treure al mercat productes light o baixos en greixos, als quals,
però, afegeix sucre, fècula i sal per matenir l’aparença i el sabor.
Així doncs, aquests productes light no són més sans i no ajuden a perdre pes a llarg termini,
ja que tenen molt de sucre i provoquen el denominat pic de glucèmia, que fa que el
consumidor torni a tenir gana molt aviat. Aquest fenomen és un dels causants de l’obesitat
tan present a Occident.
Segons l’OMS, un adult ha de consumir com a molt 50 g de sucre per dia i el consum ideal
està en menys de 25 g.
Molts sucres es troben en productes processats que consumim amb freqüència, els quals
també contenen molta sal, igualment perjudicial.
Aquests aliments en substitueixen altres de saludables com la verdura, la fruita, el llegum...
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SUPÒSIT 1
Àrea 5

Expressió oral i interacció

Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Lectura comprensiva en veu alta

25 punts [mín. 12,5 punts]
No puntua

5 punts

Els cignes, les oques i les ànneres
Es tracta d’una família d’aus molt extensa, que engloba gairebé un centenar i mig
d’espècies arreu del món, de les quals més de quaranta viuen a Europa. L’home ha tret
profit tradicionalment de moltes d’aquestes espècies, sia domesticant-les sia caçant-les
per alimentar-se amb la seva mengívola carn o, darrerament, per esport. Per això,
algunes espècies són ben conegudes per la gent, mentre que d’altres són unes grans
desconegudes. Totes viuen a zones humides o a la mar, presenten el cos ample i
aplanat per davall, plomatge hidròfug, coll mitjancer o llarg, cames curtes i peus
palmats. El bec sol ser també ample i aplanat.

Els cignes, dels quals a Europa hi ha tres espècies de plomatge tot blanc, es veuen
raríssimes vegades a les Balears. Més freqüents són les oques, si bé no deixen de ser
escasses. Les ànneres, en canvi, són aus que localment poden ser molt abundants; més
d’una dotzena d’espècies es detecten amb regularitat a les Illes. A grans trets, podem
dividir les ànneres en dos grups: les de superfície, que s’alimenten xipollejant o
introduint mig cos a l’aigua i les ànneres capbussadores, que s’introdueixen per
complet dins l’aigua per poder capturar l’aliment.
Rebassa, M.; Muntaner, J. Aus de les Illes Balears (adaptació)
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SUPÒSIT 1

Exercici 3

Intervenció individual

12 punts

Sou periodista esportiu i us conviden a una tertúlia radiofònica. Hi exposau el vostre
punt de vista sobre el tractament de l’esport femení en els mitjans de comunicació.

Exercici 4

Interacció entre els examinands

8 punts

Formau part de l’equip de govern d’un ajuntament que es planteja què fer amb un solar
municipal que està en desús. En una reunió de treball, debateu sobre aquest assumpte.
Examinand A. Considerau que s’hi ha de fer un aparcament per a vehicles.
Examinand B. Considerau que s’ha de convertir en una zona verda amb parc infantil.
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SUPÒSIT 2
Àrea 5

Expressió oral i interacció

Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Lectura comprensiva en veu alta

25 punts [mín. 12,5 punts]
No puntua

5 punts

Els busquerets, els ulls de bou…
La família dels sílvids és una de les més extenses de tot el món, amb 339 espècies
repartides per Europa, Àsia, Àfrica i, en menor nombre, Amèrica. D’aquestes espècies,
se’n veuen devers 25 amb regularitat a les Illes Balears.
Certament, és aquest un grup força complicat per als principiants, i identificar
correctament totes les espècies pot esdevenir una tasca dificultosa, que requereix molts
mesos d’esforços ben encaminats. Generalment, les primeres impressions que tendrem
en detectar un ocell d’aquesta família seran les d’haver vist, per un espai de temps molt
breu, una petita au de color marró, gris o verdós, que s’afanya a amagar-se entre la
vegetació.

Tots els sílvids tenen un bec fi i punxegut i unes cames fortes i ben adaptades per
agafar-se a fulles i branques. Algunes espècies tenen la coa més llarga, cosa que els
ajuda a mantenir l’equilibri dins la vegetació més espessa. La majoria són molt bones
migradores, ja que necessiten passar l’hivern a terres càlides, on abunden els insectes
que constitueixen el seu principal aliment. No obstant això, pocs sílvids són sedentaris a
les terres mediterrànies. Per no competir tots pel mateix aliment, s’han especialitzat a
explotar hàbitats diferents.
Rebassa, M.; Muntaner, J. Aus de les Illes Balears (adaptació)
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SUPÒSIT 2

Exercici 3

Intervenció individual

12 punts

Sou el regidor de l’Àrea de Cultura i Festes i interveniu a la ràdio municipal per explicar
en què consisteix l’esdeveniment «Tapes amb art» que es durà a terme properament al
vostre municipi.

Exercici 4

Interacció entre els examinands

8 punts

Formau part de l’equip de govern d’un ajuntament. Darrerament ha augmentat el volum
de fems i la població recicla menys. En una reunió de treball, debateu sobre aquest
assumpte.
Examinand A. Considerau que s’han de multar les persones i els negocis que no
reciclen.
Examinand B. Considerau que s’han d’emprendre mesures educatives i de
sensibilització de la població.
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SUPÒSIT 3
Àrea 5

Expressió oral i interacció

25 punts [mín. 12,5 punts]

Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Lectura comprensiva en veu alta

No puntua
5 punts

Les fotges i les gallinetes d’aigua
Es tracta d’una família d’aus discretes i fugisseres que habiten canyissars i altres
comunitats vegetals aquàtiques. Són parentes properes de les grues, encara que ningú
no ho diria en veure les diferències morfològiques tan grans que hi ha entre els
representants de les dues famílies.

Són aus de perfil esvelt, amb el cos comprimit lateralment per poder desplaçar-se amb
facilitat entre les tiges de vegetació. Són de colors poc cridaners i de costums
amagadissos, i per això moltes vegades les escoltarem molt abans d’observar-les. Tenen
la coa curta i sovint enlairada, i les ales curtes i arrodonides.

Les fotges se senten a gust en aigües lliures, allunyades del recer de la vegetació. Tenen
el cos robust i, en cert sentit, proper al de les ànneres. Com les altres espècies de la
família, volen pesadament, amb les cames penjant. Totes les espècies tenen els dits ben
llargs per caminar per la vegetació aquàtica amb comoditat.

No hem inclòs en aquest grup les polles d’aigua, ja que es tracta d’aus discretíssimes, a
més de molt escasses o rares, i per això són molt males de veure.
Rebassa, M.; Muntaner, J. Aus de les Illes Balears (adaptació)
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SUPÒSIT 3

Exercici 3

Intervenció individual

12 punts

Sou el regidor de l’Àrea de Comerç i Fires i interveniu a la ràdio municipal per explicar en
què consisteix el Mercat d’Oficis Artesans i Artístics que es durà a terme properament al
vostre municipi.

Exercici 4

Interacció entre els examinands

8 punts

Sou membre de l’associació de comerciants i restauradors d’un poble. En temporada
baixa notau molt la manca de clients. En una reunió de feina, debateu sobre aquesta
qüestió.
Examinand A. Considerau que amb la temporada alta ja n’hi ha prou i que els mesos
d’hivern són per descansar.
Examinand B. Consideau que la temporada s’ha d’allargar i que s’han d’adoptar
iniciatives per aconseguir-ho.
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