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ÀREA 1.

Comprensió oral

15 punts (mínim 7,5 punts)

ÀREA 1. Exercici 1

5 punts

Marcau si les afirmacions següents són vertaderes (a) o falses (b) d’acord amb el contingut
de l’entrevista que escoltareu.
(!) Marcau les respostes en el full òptic.
1. L’escriptora Maria de la Pau Janer lamenta que s’hagi perdut la tradició d’escriure
cartes, encara que se’n conserva l’esperit en altres sistemes de comunicació.
a) Vertader
b) Fals
2. Cartes que sempre he esperat és un llibre que es desenvolupa en un departament de
Correus molt peculiar.
a) Vertader
b) Fals
3. Segons l'autora, els homes s’inclinen més pel gènere assagístic.
a) Vertader
b) Fals
4. Gabriel Janer temia que la seva filla es dedicàs a ser escriptora.
a) Vertader
b) Fals
5. Des d’adolescent, l’entrevistada es volia convertir en una escriptora mediàtica.
a) Vertader
b) Fals
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ÀREA 1. Exercici 2

10 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa Els dies clau, de TV3, sobre
l’accident nuclear de Txernòbil, ocorregut el 26 d’abril de 1986. Llegiu els enunciats i indicau
l’opció correcta d'acord amb el contingut del text.
(!) Marcau les respostes en el full òptic.

6.

Quines varen ser les causes de l’accident nuclear de Txernòbil?
a) Un conjunt d’errades humanes.
b) Les mateixes que les de Three Mile Island, als Estats Units.
c) Una fusió del nucli que va alliberar una quantitat de materials radioactius inferior a la de la
bomba d’Hiroshima.

7.

Quan varen ser evacuats els habitants de la ciutat de Prípiat?
a) De manera immediata, el mateix 26 d’abril, només dues hores després de l’accident.
b) Quan ja havia passat més d’un dia de l’accident.
c) Dos dies després de l’accident, quan la notícia es va fer pública.

8.

Quina va ser l'actitud del govern soviètic davant l'accident nuclear?
a) Va intentar atenuar-ne l'abast.
b) Va discrepar del comunicat difós per l'agència TAS.
c) Va magnificar els efectes de l'accident.

9.

Quines conseqüències va tenir l’accident nuclear dels Estats Units produït l’any 1979?
a) Va tenir la mateixa gravetat que el de Txernòbil.
b) Va escampar nivells de radiació semblants als de l’accident de Fukushima.
c) Va provocar que el desenvolupament nuclear s’aturàs.

10. Quin nom reben les causes que varen provocar l’accident nuclear de Fukushima?
a) Externes.
b) Intrínseques.
c) Fusions del nucli.
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ÀREA 2.

Comprensió lectora

15 punts (mínim: 7,5 punts)

ÀREA 2. Exercici 1

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.

AUTÒPSIA AL BAKALAO
Fa tot just 25 anys, la popular «ruta del bakalao» va començar un declivi imparable que conduí a la
seua desaparició. El fenomen en si fou menystingut i vilipendiat, però Joan M. Oleaque recorda que va
situar València a l’avantguarda europea en música electrònica. Ho explica a En éxtasis, edició
actualitzada d’un llibre que, amb molt bona acollida, ja havia publicat en català. I és que Oleaque
tracta el bakalao com Jorge Valdano el futbol: com un producte gurmet.
Una festa eterna, que començava divendres de vesprada i no acabava fins diumenge a la nit.
Consum intensiu de drogues per tal de mantenir el cos despert, en moviment
constant. Accidents de circulació provocats per la combinació d’aquests excessos amb el
volant. I, sobretot, València com a centre neuràlgic d’un nou estil musical, fill de l’electrònica,
anomenat de maneres molt diferents perquè, de fet, va tenir mil derivacions i una: música
d’avantguarda, bakalao, màquina...
El còctel ha passat a la història amb la denominació de ruta del bakalao i va marcar un punt
d’inflexió a la València contemporània, atès que va instaurar una nova forma de diversió i va
convertir-la en epicentre d’un corrent musical innovador, tan trencador com magnètic, que en
una primera etapa va excel·lir per la seua qualitat.
La València de la segona meitat dels anys 80 i dels inicis dels 90 buscava el seu lloc en la
modernitat. S’havia quedat a 350 quilòmetres de la movida madrileña i al triple de distància del
vigor cultural demostrat per ciutats com Vigo. Mentrestant, Barcelona i Sevilla es preparaven
per a un any, 1992, que havia de canviar la seua fesomia de dalt a baix. Els grans grups i
cantants del moment passaven de llarg de València, que no formava part del circuit musical
europeu.
Va ser enmig d’aquell context que va irrompre el bakalao. «En un principi se li va dir la festa o,
simplement, música d’avantguarda; si va prendre aquest nom va ser, justament, perquè la
paraula ho englobava tot, ja que bakalao feia referència al bon ambient, a les xiques
boniques... La primera vegada que algú va fer-la servir com a apel·latiu musical va ser a la
botiga Zic Zac de València, quan un client va dir ‘quin bon bakalao teniu ací’, en referència a la
música d’importació que sonava de fons», explica Joan M. Oleaque, guru de la ruta, que la va
viure intensament en primera persona i més tard l’ha elevada a categoria d’estudi.
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Actual director del màster en investigació social de la comunicació científica que imparteix la
Universitat Internacional de València, Oleaque és un periodista de referència, amb una
trajectòria dilatada. Fruit del seu coneixement de la ruta, l’any 2004 havia publicat En
èxtasi (Ara Llibres), una obra que ara ha traduït, revisat i actualitzat en castellà sota el mateix
nom, En éxtasis (Barlin Libros), amb un pròleg a càrrec del periodista cultural i escriptor Kiko
Amat. El llibre és una aproximació amena i precisa a un fenomen destacat per la seua
importància que va situar València en la primera posició de la música electrònica europea.
«De bon començament, els discjòqueis punxaven un poti-poti de música estrangera de
culte que el públic no sabia com definir, però el fet, en si, ja significava un atreviment», evoca
Oleaque. «A les discoteques tradicionals que van tenir la gosadia d’innovar, els va eixir la mar
de bé: la música que es punxava a València a finals dels 80 era la mateixa que s’escoltava a
segons quins tuguris de Londres, però no davant de 500 o 600 persones, com sí que succeïa
ací», diu Oleaque. A més, «a la primera ruta es punxava música d’un nivell altíssim: els millors
grups europeus contemporanis, prototecno alemany, música electrònica belga...», continua
Oleaque.
Lluny de preservar el seu aire selecte, aquell bakalao evolucionaria cap al concepte màquina,
que degeneraria a la recerca de la comercialitat, amb el lliurament de discos recopilatoris de
qualitat discutible que van tenir seqüeles infinites. Aquella dèria va arribar a generar una
tribu urbana, la dels maquiners, profundament estigmatitzada.
A més, el consum de substàncies al·lucinògenes anava intrínsecament lligat al concepte de la
ruta. València va establir-se a l’imaginari col·lectiu com una mena de paradís de la droga, però
«no se’n consumia més de la que es pot consumir avui a qualsevol festival de música».
Oleaque apunta que aquesta «mala premsa» va tenir com a conseqüència
la criminalitzalització de la gent que hi acudia, i també destaca que en el declivi definitiu van
confluir dos factors més. «Les masses que venien de fora van resultar contraproduents,
perquè volien festa salvatge al preu que fora, com els joves europeus que ara
visiten Magaluf o Salou», exposa, «i també fou completament determinant que totes
aquestes discoteques deixaren de ser modernes de debò; si a Eivissa renunciaren a la
modernitat com es va fer a València, passaria el mateix.»
<http://www.eltemps.cat> (adaptació)
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1. La primera etapa de la ruta, la qual es va acabar banalitzant, destaca per la qualitat de la
música.
a) Vertader
b) Fals
2. L’autor del llibre, Joan M. Oleaque, posa en valor el fenomen que va suposar la ruta per
situar València a l’avantguarda musical.
a) Vertader
b) Fals
3. A principis dels 80 València era l'epicentre del circuit musical europeu.
a) Vertader
b) Fals
4. El terme bakalao per referir-se a aquest estil musical es va fixar de forma anecdòtica.
a) Vertader
b) Fals
5. La desaparició de la ruta es justifica només pel consum de droga de les persones que
assistien a les discoteques.
a) Vertader
b) Fals
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ÀREA 2. 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.

Hi ha valors que la societat majoritària ha perdut, però que segueixen
vius gràcies al poble gitano
Cristina Vázquez és una gitana de 33 anys que viu a Barcelona, al
barri del Bon Pastor. Mare de dos fills, va decidir tornar a estudiar
per oferir-los un futur millor. Fa dos anys que es prepara per a les
proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i està
finalitzant una formació com a mediadora desenvolupada pel Pla
Integral del Poble Gitano i la Universitat de Girona, gràcies a la qual
acaba d'accedir a una feina com a mediadora comunitària en el seu
barri.

Cristina considera que l'educació és la principal eina que té com a mare i com a dona per facilitar el
millor futur possible als seus fills. «Principalment decideixo tornar a estudiar pels meus fills. Un dia, la
meva filla em va fer una pregunta i no poder-la ajudar va fer que em replantejàs totalment la meva
vida. Un dels principals motius va ser també millorar la meva situació. Avui dia, les feines a les quals
pots accedir sense formació específica són molt precàries, de moltes hores, impliquen molt esforç
físic i estan mal pagades. L'única sortida que hi veig és formar-me i preparar-me per poder canviar la
meva situació i millorar el futur dels meus fills.»
Per a ella, la motivació acadèmica va lligada també a la seva comunitat, el poble gitano. «M'encanta el
treball social, i poder tenir les eines per ajudar la gent és molt potent i necessari. D'altra banda,
també m'atrau molt el món de la criminologia i la psicologia. M'agrada molt observar les persones, el
seu comportament, una mirada, els gestos, el llenguatge no verbal, i això té molt a veure amb la
mediació.»
A través de la formació seràs una versió millorada de tu mateix
Tradicionalment, dins de la cultura gitana, els gitanos adults i amb més experiència vital han exercit
com a mediadors naturals dins de la pròpia comunitat. Ara Cristina està acabant un curs
d'especialització en mediació i ens explica que «aquesta formació no li treu valor al coneixement i a
les habilitats que alguns gitanos adquireixen de manera natural; simplement és millorar el que tu
tens. Podem ser gitanos i podem adquirir coneixements, una cosa no treu l'altra. A vegades he sentit
el tòpic "una dona gitana no estudia perquè llavors ja no és gitana"; això és completament fals. Tu
seguiràs sent qui ets, simplement que a través de la formació seràs una versió millorada de tu mateix,
i amb la mediació, igual. El gitano ha tingut la facilitat que tota la vida ha estat mediador i, amb
aquest curs, el que fem és adquirir noves eines.»
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Tradicionalment, el paper de la mediació en la comunitat gitana havia quedat reservat a la
figura masculina. Amb la seva feina com a mediadora comunitària al Bon Pastor, Cristina viu
amb emoció poder representar les dones gitanes del barri.
Els prejudicis que hi ha sobre la dona gitana seran una de les grans barreres que Cristina
haurà d'enderrocar. «Com a dona, soc defensora de fer visible la imatge real de la dona gitana.
Sempre s'ha dit que la dona gitana ha estat invisible i que no ha tingut ni veu ni vot, però això
crec que és totalment erroni. Les dones gitanes compleixen una funció preciosíssima pel que fa
a l'educació dels fills, a l'entorn, a la llar i a la feina fora de casa. Crec que tenim un sisè sentit
gràcies a la feina de la casa i a la feina remunerada i això és fonamental a l'hora d'intervenir
com a mediadora.»
Com pots ser més participatiu, si estàs sobrecarregat de preocupacions i tensions?
Un dels objectius de Cristina serà aconseguir més participació dels gitanos al barri. Per a
ella «hi ha molt poca informació sobre els recursos que hi ha al barri, i sense informació no hi
ha relacions, no hi ha vincles. Si no hi ha informació, hi ha desconeixement i es generen
prejudicis, conflictes, temor i moltes situacions que es poden evitar.»
La situació de precarietat socioeconòmica que afecta moltes famílies gitanes és, per a ella, una
de les altres barreres que impedeixen que el seu col·lectiu pugui participar amb normalitat en
la vida social del barri. «Moltes famílies sobreviuen d'una manera molt precària, no tenen els
recursos adequats i el dia a dia els suposa un sobreesforç increïble, físic i mental. Això no et
permet entrar en dinàmiques sostingudes en el temps.»
M'agradaria que la gent conegués el poble gitano
Freqüentment s'atribueix la difícil convivència entre gitanos i no gitanos a diferències culturals,
però Cristina opina que «la convivència és més un problema de caire social que no pas
cultural», provocat per «la situació de precarietat en què viu molta gent».
Per a ella, una de les vies per millorar la inclusió dels gitanos al barri passa per «canviar la
imatge de la dona gitana i del poble gitano», i matisa que li agradaria que «la gent conegués el
poble gitano i els seus valors, la qual cosa seria un enriquiment per al barri. Hi ha valors que
avui dia segueixen vius gràcies al poble gitano, que la societat majoritària ha perdut però que
són molt necessaris per a la convivència.»
<http://museuvirtualgitano.cat> (adaptació)
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6. Cristina Vázquez...
a) ha aconseguit una feina com a mediadora a Girona gràcies als seus estudis.
b) actualment estudia per accedir a un lloc de feina.
c) vol millorar la seva formació per diverses raons.
7. El poble gitano...
a) necessita adquirir noves eines de mediació perquè les que té ja no són vàlides.
b) ha destacat per ser destre en la mediació, facultat gairebé intrínseca del col·lectiu.
c) sempre ha necessitat mediació per poder conviure amb altres cultures.
8. Amb quina afirmació està d'acord Cristina Vázquez?
a) Tradicionalment, la dona gitana ha estat invisibilitzada.
b) Una dona gitana amb estudis continua essent gitana.
c) La dona gitana, que només fa feina dins la casa, té un sentit especial per a la mediació.
9. Els conflictes socials són fruit...
a) del desconeixement i de la falta d'informació.
b) de l'augment dels prejudicis sobre el col·lectiu gitano en els darrers temps.
c) de la formació precària.
10. Creu Cristina Vázquez que és necessari que la societat conegui el seu col·lectiu?
a) Sí, però aquest fet és secundari atès que el més important, per ara, és millorar les
condicions de precarietat.
b) Sí, perquè això milloraria el barri, l'enriquiria i la convivència seria més bona.
c) Sí, tot i que les diferències culturals entre els gitanos i els no gitanos són un escull
difícil de superar.
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ÀREA 3.

Domini pràctic del sistema lingüístic

15 punts (mínim: 7,5 punts)

Marcau la resposta correcta (a, b o c) en cada cas.
(!) Marcau la resposta en el full òptic.
1. El paquet de mesures fiscals que Hisenda posa en funcionament pretén ____________
els diners de l’economia ____________.
a) aflorar / summergida
b) fer que aflorin / submergida
c) florir / sumergida
2. Quina és l’opció incorrecta?
a) Es preveu que dia 15 hi hagi vaga general, motiu pel qual no hi haurà transport públic.
b) Es preveu que dia 15 hi hagi vaga general, no obstant això no hi haurà transport
públic.
c) Es preveu que dia 15 hi hagi vaga general; per això no hi haurà transport públic.
3. De costums ____________, no ____________ de seguir cap. Sempre has d’anar a la moda!
a) antics / n’has
b) antiquades / en tens
c) antigues / has
4. Aquests textos no estan accentuats. Marcau el que hagi de dur més accents:
a) Amb la intencio d’analitzar el grau de satisfaccio sobre la informacio que havieu
sol·licitat, us demanam que empleneu l’enquesta que trobareu tot seguit.
b) Els titulats en estudis de postgrau sobre atencio primaria, que es una area de gran
demanda entre els hospitals, troben feina immediatament despres d’haver acabat.
c) Us agraesc que ens faceu arribar les vostres queixes amb l’objectiu de tenir-ne
constancia i continuar millorant el servei. Conscients de les molesties ocasionades, us
deman disculpes.
5. La meva filla dedica molt de temps a les matemàtiques perquè li costen molt. La
teva filla també ____________ tant?
a)
b)
c)

li dedica
n’hi dedica
els n’hi dedica
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6. Quina és l’opció correcta?
a) L’augment de la jornada laboral no ha contribuït amb millorar la productivitat.
b) L’augment de la jornada laboral no ha contribuït a què millori la productivitat.
c) L’augment de la jornada laboral no ha contribuït a la millora de la productivitat.
7. Canviau de nombre aquesta frase:
Llegirem els informes de les institucions franceses sobre els orígens de les illes gregues.
a) Llegiré l’informe de l’institució francesa sobre l’orígen de l’illa grega.
b) Llegiré l’informe de la institució francesa sobre l’origen de l’illa grega.
c) Llegiré l’informe de la institució francesa sobre l’origen de la illa grega.
8. ____________ voleu continuar anant a la vostra? ____________, però que consti que ja us he
advertit del perill que correu.
a) Què / Continuau-hi
b) Que / Continuau-hi
c) Que / Continuau-ne
9. Marcau l’opció en què l’ús del gerundi sigui correcte:
a) Ha plogut tota la setmana, deixant els embassaments gairebé plens.
b) Tot el matí m’han estat telefonant de la companyia de gas.
c) Us he enviat un document contenint les instruccions en cas d’emergència.
10. No entenc ____________ no han informat ____________ participants del canvi d’itinerari.
a) perquè / en els
b) per què / als
c) per què / els
11. Quina opció es pot completar amb la sèrie a / e / a?
a) La tendr___ nina passava els dies alegr___ment en aquell orf___nat.
b) La mestr___, llicenciada en Història Contemporàn__a, ___valua els seus alumnes amb noves
tècniques pedagògiques.
c) Els av___ntatges de pertànyer al moviment ass___mbleari són f___ntàstics.
12. Senyora, esper que el menú ____________ les seves expectatives.
a) satisfaci
b) satisfagi
c) satisfagui
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13. Aquesta aplicació serveix per ____________ la ubicació del mòbil en cas que ____________
robin.
a) rastrejar / te’l
b) rastretjar / t’ho
c) rastretjar / ho
14. Per treballar en un hotel de cara al públic...
a) hi ha que parlar idiomes.
b) és necessari parlar idiomes.
c) Ambdues opcions són correctes.
15. L’adreça de l’oficina del Registre de la Propietat és la següent:
a) Av. de Martí Metge, 117, 1r pis, 2a B.
b) Avda. de Martí Metge, 117, 1er pis, 2na B.
c) Avd. de Martí Metge, 117, 1º pis, 2ª B.
16. Indicau l’opció correcta:
a) La donació de medul·la òssea és voluntària i altruïsta, i es regeix pel principi de
solidaritat.
b) La donació de mèdul·la òssia és voluntària i altruista, i es regeix pel principi de
sol·lidaritat.
c) La donació de medul·la òssia és voluntària i altruista, i es regeix pel principi de
solidaritat.
17. Què significa la frase feta «anar-se’n en orris»?
a) Viatjar molt lluny.
b) Fracassar o espatllar-se.
c) Desfer-se d’una persona molesta.
18. Recordi que l’enviament de mercaderies a Ceuta i Melilla pot estar ____________ a les
____________.
a) subjecta / aduanes
b) subjecta / duanes
c) subjecte / duanes
19. I aquí tenim la part de l’hort on sembram les endí___ies, les fa___es i els ra___es.
a) v / b / b
b) b / v / v
c) v / v / v
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20. Les meves germanes grans són ____________ i el meu germà sempre va tenir clar que
volia ser ____________.
a) metgesses / psiquiatra
b) metgesses / psiquiatre
c) metgeses / psiquiatra
21. Com que sempre es queixa, jo, si fos tu, ____________ mai més.
a) no l’ajudaria
b) igual no li ajudava
c) no l’ajudava
22. Fixau-vos en l’ús del guionet i indicau l’opció correcta:
a) L’any 1994 se signà un tractat anglo-nord-americà sobre el lliure comerç.
b) Pretenem denunciar la degradació del patrimoni historico-artístic de la ciutat.
c) L’ex-ministre de Sanitat és investigat per l’Oficina Anti-frau.
23. La coca ____________ molt bona perquè hi han afegit ____________ de xocolata.
a) és / cubertura
b) està / cobertura
c) és / cobertura
24. Quina parella és correcta?
a) jardí - enjardinar
b) condició - acondicionar
c) moble - amoblar
25. Quina oració està ben puntuada?
a) Per dinar jo, sempre bec aigua, però tu vi.
b) Per favor Jaume, porta tot el que m’ha demanat mon pare: la granera, la pala, i un
pedaç.
c) Aquest riu, greument contaminat, rep els abocaments il·legals de diverses fàbriques.
26. Abans de ____________, la meva vida era ____________ i avorrida.
a) coneixe’t / grissa
b) coneixe’t / gris
c) conèixer-te / grisa
27. En lloc de ____________ tot el text, ____________ només les parts que t’he indicat.
a) rescriure / corregeix
b) reescriure / corregeix-ne
c) rescriure / corregeix-hi
4
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28. El cantant, en la plenitu___ de la seva trajectòria professional, va demostrar que era
super___ i vani___ós.
a) d / b / t
b) t / p / d
c) d / p / d
29. L’equip de so de la sala d’actes només té un micròfon ____________.
a) sense fil
b) inhalàmbric
c) inal·làmbric
30. Aquest article és molt interessant. ____________
a) Qui és l’autor del mateix?
b) Qui n’és l’autor?
c) Quin és l'autor del qual?

Encerts

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Punts

15,00

14,38

13,75

13,13

12,50

11,88

11,25

10,63

10,00

9,38

8,75

Encerts

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

Punts

8,13

7,50

7,08

6,67

6,24

5,83

5,42

5,00

4,58

4,17

3,75

Encerts

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Punts

3,33

2,92

2,50

2,08

1,67

1,25

0,83

0,42

0
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ÀREA 4.

Expressió escrita

30 punts (mínim 15)

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

ÀREA 4. Exercici 1

5 punts

A través d’una plataforma digital, vàreu comprar un llibre que us ha agradat molt. Escriviu un
comentari en aquesta mateixa plataforma per recomanar-lo (50-80 paraules).
(Si el cos del text té menys de 45 paraules, no es corregirà.)

OPINIÓ DELS NOSTRES CLIENTS
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ÀREA 4. Exercici 2

15 punts

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha obert una convocatòria de subvencions
per a associacions locals. Un dels requisits per obtenir la subvenció és escriure una carta
de presentació per explicar la tasca que s’hi fa. Redactau-ne una com a membre de la
direcció de la vostra entitat en què exposeu la labor que duis a terme (170-200 paraules).
(Si el cos del text té menys de 160 paraules, no es corregirà.)
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ÀREA 4. Exercici 3

10 punts

Resumiu el text següent:
(Si el text té més de 150 paraules, es puntuarà amb un 0.)
ENGINYERIA INTEL·LIGENT: EL FUTUR DELS EDIFICIS I LES CIUTATS
Actualment, la tecnologia constructiva ha de fer front a un repte cada dia més important
relacionat amb les necessitats contemporànies en les edificacions.
Dins d’aquest nou paradigma conceptual, l’enginyeria té un paper més important que mai,
sobretot a l’hora de pensar les ciutats i els edificis. Una presència cada vegada més notable i
transversal en els elements i sistemes de control de la trama urbana que incidiran directament en
els habitatges, els vials, la il·luminació, la senyalització viària, la mobilitat, el transport, l’energia,
etc. Si bé és cert que l’enginyeria sempre és intel·ligent, ja que aplica solucions necessàries per al
funcionament de qualsevol mecanisme o instal·lació, parlem d’enginyeria intel·ligent quan ens
referim a la que se centra sobretot en aspectes de sensorització, adequació i control remot en
xarxa de sistemes que es reconfiguren de manera intel·ligent per adequar-se a les necessitats.
L’enginyera industrial Isabel Tejero ho ratifica: «Des de fa anys, i cada cop més, els arquitectes
cerquen l’excel·lència en els edificis que projecten: construccions que consumeixin poca energia,
segurs, ergonòmics i que integrin solucions tecnològiques que en facilitin les activitats internes i el
manteniment.»
A hores d’ara, s’està consolidant una nova tendència basada en els edificis construïts amb
tecnologies d’estalvi i eficiència energètica. A més, fa temps que prenen força els edificis
intel·ligents, que incorporen instal·lacions de climatització, il·luminació, electricitat, seguretat,
telecomunicacions i multimèdia que es gestionen integradament i de forma automatitzada.
«Entenem construcció intel·ligent —assegura Isabel Tejero—com la que es desenvolupa sobre els
pilars de l’eficiència i la sostenibilitat i que pretén oferir entorns agradables i ecològics on les
persones puguin treballar o viure d’una manera més productiva.»
Aquest canvi de plantejament té l’origen en el desenvolupament de la potencialitat de l’internet de
les coses, basada en la connexió entre diferents dispositius repartits per tota una construcció. El
resultat evoluciona cap a la implantació d’una intel·ligència artificial combinada que ajuda a
millorar l’eficiència general de l’edifici. La integració de sistemes de domòtica als habitatges s’està
convertint en un requisit cada cop més valorat i el percentatge de persones que opten per
controlar la llar a través d’un telèfon intel·ligent o una tauleta no para de créixer.

<https://www.fulldelsenginyers.cat> (adaptació)
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Solucionari
Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
1a
2b
3a
4a
5b
Exercici 2
6a
7b
8a
9c
10 a
Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1a
2a
3b
4a
5b
Exercici 2
6c
7b
8b
9a
10 b

Àrea 3. Domini pràctic del sistema lingüístic
1b; 2b; 3a; 4b; 5b; 6c; 7b; 8b; 9b; 10c; 11c; 12a; 13a; 14b; 15a; 16c; 17b; 18c; 19c; 20b; 21a/c*;
22a; 23c; 24a; 25c; 26c; 27b; 28a; 29a; 30b.
*Es donen per vàlides les dues opcions.
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RESUM (orientatiu)
La tecnologia constructiva i l’enginyeria centren els seus esforços a construir edificis
intel·ligents, atès que la tendència arquitectònica actual és la recerca de l’excel·lència
constructiva. És a dir, edificis sostenibles, segurs i ergonòmics, capaços de ser controlats a
través de dispositius mòbils o de manera automatitzada.
Aquest fet ve donat pel desenvolupament de l’internet de les coses, que es basa en la
connexió de diferents dispositius i que permet l’intercanvi constant de dades per fer dels
habitatges llocs eficients.
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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

AIXÒ NO ÉS AFRICÀ
L’escriptor, periodista i bloguer Marc Serena acaba de publicar Això no és
africà (La Magrana, 2013), un viatge per Àfrica a través dels amors
prohibits: quinze relats sobre persones perseguides per la seva orientació
sexual, en un continent on el tema és un gran tabú.
Aquest llibre és ple d’anècdotes al voltant de la fràgil situació que viuen,
entre d’altres, aquests personatges: una lesbiana de Mauritània, un
refugiat del Marroc, una advocada camerunesa, un gai albí de Kènia o el
primer transsexual zambià que passa per la sala d’operacions.
Això no és africà va ser presentat dilluns passat a la Casa del Llibre. La sala on es va fer la
presentació va quedar literalment petita, gràcies a les més de dues-centes persones que l’omplien
de gom a gom i que van poder gaudir de les paraules de l’autor, començant amb una cita
esfereïdora, ni més ni menys que les desafortunades paraules del president de Zimbàbue
(«Els homosexuals són pitjors que els porcs i els gossos»). I seguit per unes paraules gens
encoratjadores de l’editor: «Aquest llibre ho tendrà molt difícil.»
www.elnuvol.com (adaptació)
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 1

Exercici 3

Intervenció individual

12 punts

Alguns adolescents han patit assetjament escolar per ser diferents dels altres. Considerau que
aquest problema s’ha agreujat amb les noves tecnologies? Us han convidat a una tertúlia
radiofònica, com a pare o mare preocupats per l’ús que els adolescents fan de les xarxes socials,
perquè hi aporteu la vostra opinió.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 1

Exercici 4

Interacció entre els examinands

8 punts

Assistiu a una reunió convocada pel Jutjat de Pau del vostre municipi a causa d’uns problemes de
renou que hi ha a la vostra urbanització.

Examinand A. Representau els veïnats i expressau la vostra queixa pel renou que hi ha a la vostra
urbanització d’ençà que els locals de les plantes baixes han estat llogats a restauradors.

Examinand B. Representau el sector dels restaurants, bars i oci que recentment ha arribat a
aquesta urbanització. Defensau que el sector de la restauració no molesta els veïnats, sinó que
enriqueix la zona.
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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

Juliana Morell, la primera doctora en lleis
Amb quatre anys, la Juliana llegia i escrivia. Amb dotze, dominava el
llatí, el grec, el castellà, el francès i l’hebreu i havia estudiat filosofia,
teologia, música, ciències i dret. Amb catorze, va obtenir el grau de
doctora en lleis. Per alguns, la sapiència de la noia era un
«miracle del seu sexe», però el seu pare, el banquer Joan Antoni
Morell, hi donava una explicació ben diferent: era el resultat de bons
mestres, bons llibres i vuit hores diàries d’estudi.
Ell va ser conscient ben aviat de les capacitats extraordinàries de la Juliana i va posar tots els mitjans
possibles per alimentar la seva ment àvida de coneixements. Per això va contractar com a instructors
particulars professors de la universitat, que li donaren accés a un món que en el segle XVII estava fora
de l’abast de les dones —i més encara d’una nena.
Morell havia nascut al Raval de Barcelona, però l’any 1602 la família es va traslladar a Lió. A la ciutat
occitana va despertar una gran admiració entre la gent més il·lustrada, però ella s’hi sentia incòmoda.
L’humanisme creia en la igualtat intel·lectual dels homes i de les dones, però això no volia dir que
elles deixessin d’estar sotmeses a l’autoritat masculina.

Per viure més lliure d’aquesta dependència, o per vocació religiosa, el 1610 ingressà en un convent
d’Avinyó, on va viure seixanta anys. Quan va morir, va deixar tota mena d’escrits propis i traduccions.
Avui, Juliana Morell és una de les dues úniques dones representades al Paranimf de la Universitat de
Barcelona.

Revista Sàpiens (adaptació)
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 2
Exercici 3

Intervenció individual

12 punts

Els videojocs són una de les formes d’entreteniment més populars, però l’addicció que creen,
l’aïllament social, els continguts violents... generen controvèrsia. Us han convidat a una taula rodona,
com a responsable d’un casal de joves, perquè hi aporteu la vostra visió.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 2

Exercici 4

Interacció entre els examinands

8 punts

Amb la globalització s’han introduït celebracions d’altres indrets al calendari, com ara el dia dels
enamorats, el Pare Noel, l’Oktoberfest o el Black Friday.

Examinand A. Defensau la idea que aquestes celebracions ens enriqueixen culturalment.

Examinand B. Pensau que l’objectiu d’aquestes festes és purament comercial.
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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

El cel no és per a tothom
La tercera novel·la de Marta Rojals, El cel no és per a tothom, ens explica la història d’una família
en conflicte. Un dels protagonistes, Pep Costa, sap per experiència que les relacions entre
germans són difícils. Les seves germanes bessones, l’Eva i la Sara, sempre en discòrdia, fa anys
que no es parlen. Però una emergència de l’Eva provoca la visita de la flegmàtica Sara, amb la
mediació del Pep, que sempre té un ull clavat al retrovisor de la moto per si de cas. Som al
setembre del 2007 i comença un compte enrere que pot canviar-ho tot.
El cel no és per a tothom recrea quatre dècades d’aquest joc subtil de pesos i mesures que és la
vida d’una família i els seus topants: un pare malalt que sublima l’afició pels avions tot fent
maquetes, una mare que només refrena la seva agror quan treballa a la perruqueria, els
sacrificis i les traïcions de tres fills per fer realitat el somni de volar, de fugir corrents... Són
quaranta anys, també, de canvis socials, polítics, econòmics i urbanístics d’un país el paisatge del
qual terra, mar i aire es transforma davant dels ulls del lector com un diorama en moviment.
Marta Rojals demostra de nou que posseeix el geni de la llengua tant per a la descripció com per
al diàleg, un talent innat per muntar eloqüents estructures narratives i una capacitat
d’aprofundiment psicològic que li permet construir una nova galeria de personatges propers i
inoblidables.
www.nuvol.com (adaptació)
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 3

Exercici 3

Intervenció individual

12 punts

Hi ha igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el món laboral? Us han convidat a un debat
televisiu, com a especialista en sociologia, per aportar-hi la vostra visió.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 3

Exercici 4

Interacció entre els examinands

8 punts

Sou periodistes i en una reunió de feina comentau les tasques solidàries que duen a terme les grans
estrelles mediàtiques, com ara esportistes, actors o cantants.

Examinand A. Pensau que tenen l’obligació moral de col·laborar de manera altruista amb
associacions per millorar el món.

Examinand B. Pensau que els famosos no estan obligats a col·laborar amb cap ONG.
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