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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 del programa radiofònic Estira la llengua,
emès a Ona Mediterrània. Marcau si les afirmacions següents són vertaderes (a) o falses
(b).
(!) Marcau les respostes en el full òptic.
1. Pere Alzina va viatjar a Malta fa unes setmanes.
a) Vertader
b) Fals
2. L’entrevistat explica la motivació acadèmica del seu viatge: conèixer a fons la llengua i la
cultura de Malta.
a) Vertader
b) Fals
3. Les dues llengües oficials de l’illa de Malta són el maltès, d’origen romànic, i l’anglès.
a) Vertader
b) Fals
4. Els noms d’alguns carrers ens donen indicis sobre la presència catalana a Malta.
a) Vertader
b) Fals
5. L’entrevistat ha suplert les mancances que tenia sobre continguts històrics de forma
autodidacta.
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 el reportatge «Càpsules de ciència». Llegiu els
enunciats i indicau l’opció correcta.
(!) Marcau les respostes en el full òptic.
6. L’obesitat...
a) és la malaltia actual més important.
b) afecta més els infants que no els adults.
c) és considerada una malaltia.
7. Quins factors s’esmenten al reportatge que provoquen l’obesitat i el sobrepès?
a) Els hàbits alimentaris, el sedentarisme i, en menor mesura, la genètica.
b) Dos factors: els mals hàbits alimentaris, donats pels menjars ràpids, i la falta
d’exercici.
c) En la majoria dels casos, la mala alimentació en edat infantil.
8. Per eradicar l’obesitat...
a) cal una implicació de molts sectors de la societat.
b) n’hi ha prou amb l’actuació de la sanitat pública i la conscienciació personal del
malalt.
c) els científics han de replantejar un canvi profund de costums alimentaris i la
població ha de practicar exercici.
9. L’obesitat s’associa...
a) a diferents càncers i altres malalties.
b) a la depressió i al consum de fàrmacs per baixar pes.
c) Les dues respostes anteriors són correctes.
10. Segons el reportatge, quina afirmació és falsa?
a) Abans, a les Rambles, els restaurants servien menjar propi de la dieta mediterrània.
b) L’obesitat es considera una malaltia crònica.
c) Els menjars ràpids són massa nutritius, atès que contenen moltes calories, greixos i
sucres en excés.
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

15 punts [mín. 7,5 punts]

Exercici 1

5 punts

Llegiu aquestes bases d’un concurs de cartells i indicau si els enunciats que apareixen al
final són vertaders (a) o falsos (b).
(!) Marcau les respostes en el full òptic.
CONCURS DE CARTELLS DE LES FESTES DE SANT ANTONI 2017
L’Ajuntament de sa Pobla convoca el concurs destinat a elegir el millor cartell anunciador
de la celebració de Sant Antoni, que té lloc el mes de gener. Amb aquesta convocatòria el
consistori pobler pretén, per una part, potenciar l’activitat creativa dels artistes que se
sentin atrets per la simbologia santantoniana, i, per una altra, divulgar aquesta festa
profundament arrelada dins la realitat i la història del poble.
El concurs es regeix per les següents
BASES
1. Poden participar en el concurs tots els artistes que ho vulguin, amb un màxim de dos
treballs.
2. El tema ha de ser representatiu de les festes de Sant Antoni i de la seva simbologia. A
més, els treballs han de respectar les característiques pròpies de la tècnica del cartell. El
jurat valorarà la qualitat gràfica i l’eficàcia anunciadora dels treballs.
3. Els treballs han de tenir un format vertical (30 cm x 40 cm) i s’han de presentar sobre un
suport rígid, sense marges i sense signar. Han d’incloure els lemes ―Sant Antoni 2017‖, ―Sa
Pobla‖ i ―16 i 17 de gener‖. L’autor del treball guanyador ha de facilitar-ne els fitxers, amb
la resolució pertinent per poder reproduir el cartell amb una qualitat adequada.
4. El termini de lliurament dels treballs acaba el 16 de desembre de 2016, a les 13 h. S’han
de presentar a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, al centre de cultura de sa Pobla ―es
Rafal‖. El jurat en decidirà el guanyador i en comunicarà el nom a la Regidoria de Cultura
abans del dia 24 de desembre, a les 19 h. Juntament amb els treballs s’ha de presentar un
sobre a part, en el qual s’incloguin el nom i llinatges de l’autor, l’adreça, el municipi, el
codi postal, el telèfon i una fotocòpia del DNI.
5. Els treballs presentats romandran exposats al públic a partir del dia 19 de desembre de
2016 al centre de cultura ―es Rafal‖, i a partir de dia 9 de gener i fins al dia 20 de gener de
2017, a l’Ajuntament. Totes les obres romandran en dipòsit, a disposició de l’Ajuntament
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de sa Pobla. A partir del dia 1 de febrer, els autors dels treballs no premiats podran recollir
les seves obres, dins el termini d’un mes, al centre de cultura ―es Rafal‖. Pel que fa al treball
premiat, passarà a pertànyer, amb caràcter general, a l’Ajuntament de sa Pobla, que en
podrà fer l’ús que consideri oportú, d’acord sempre amb les disposicions legals vigents en
la matèria.
6. Els treballs guanyadors rebran els premis següents:
1r premi: una ximbomba i 200 € en efectiu. L’obra guanyadora esdevindrà el cartell oficial
de les festes de Sant Antoni 2017.
2n premi: una ximbomba i 100 €.
3r premi: una ximbomba i 50 €.
Els premis es lliuraran el dia de la presentació oficial del cartell amb motiu de les festes de
Sant Antoni. La decisió del jurat serà inapel·lable.
7. El jurat estarà format per vuit membres més el vot popular de tot el poble.
8. Durant el període d’exposició pública de les propostes de cartell hi haurà una urna al
centre de cultura ―es Rafal‖ perquè les persones interessades, presentant el DNI, puguin
votar les obres que els agradin més. Han de triar tres obres, per ordre descendent de
preferència. Les tres obres més votades conformaran el vot popular que participa en el
jurat.
9. En el procés de selecció de l’obra guanyadora, el jurat ha de descartar les propostes que
no obtinguin les puntuacions necessàries fins que tengui, provisionalment, les tres obres
finalistes. En aquest punt s’incorporarà el vot popular al recompte i es determinaran les
obres que, finalment, obtenguin les tres puntuacions més altes.
Sa Pobla, 8 de novembre de 2016
www.sapobla.cat (adaptació)
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1. Les obres seleccionades s’exposaran a sa Pobla a partir de dia 9 de gener.
a) Vertader
b) Fals
2. Abans del veredicte final, les obres finalistes són quatre: tres obres que ha triat el jurat i
una quarta obra a través del recompte del vot popular.
a) Vertader
b) Fals
3. El guanyador, que rebrà un premi en metàl·lic la quantia del qual duplica premi del
segon classificat, serà avisat abans de les 19.00 h de dia 24 de desembre.
a) Vertader
b) Fals
4. Tant els membres del jurat com els qui exerceixin el vot popular han de ser de sa Pobla.
a) Vertader
b) Fals
5. Les dimensions del treball són lliures, però l’arxiu ha de tenir unes dimensions
adequades per poder ser imprès en format de cartell (30 cm x 40 cm).
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 aquest article i indicau la resposta correcta.
(!) Marcau les respostes en el full òptic.
LLUÇ AMB PASTA DE DENTS... EL PLAT QUE HAS MENJAT SENSE SABER-HO

Avui has fet servir pasta de dents? Crema exfoliant per a la cara o per al cos?
Espuma d’afaitar? Desodorant? Gel de dutxa? Ombra d’ulls? Esmalt d’ungles? Si has
contestat afirmativament a alguna o a totes aquestes preguntes és possible que, sense
saber-ho, hagis consumit enormes quantitats de plàstic. O, per ser més exactes,
microplàstics. El teu organisme n’assimilarà uns quants. La resta aniran a parar al mar
i, un cop allà, els ingeriran els peixos… que seran pescats i acabaran al teu plat, amb la
qual cosa es tancarà un cercle viciós que contamina el planeta i posa en risc la salut.
L’any 2050 al mar hi haurà més plàstics que peixos
El 32 % de tot el plàstic que fem servir va a parar a un espai natural. Es calcula que
cada any 8 milions de tones de plàstic arriben als mars i oceans del planeta, raó per la
qual un informe del World Economic Forum apunta que l’any 2050 al mar hi haurà
més plàstics que peixos. Ara bé, quan pensem en plàstic pensem en les bosses que es
continuen consumint de manera massiva, en taps d’ampolla… però probablement no
som conscients que una part important d’aquests plàstics són petites partícules que
desapareixen aigüera avall, en dutxar-nos o raspallar-nos les dents. Aplicar-se segons
quins productes a la cara pot fer que aboquem a la claveguera fins a 100.000
d’aquests microplàstics.
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Els microplàstics són realment minúsculs, al voltant d’un mil·límetre. Alguns, d’un
micrometre, no es poden distingir a simple vista. No els veiem, però hi són, i justament
perquè són tan petits no els poden aturar els filtres de les depuradores i acaben al mar.
Els de la teva pasta de dents, i els de la del veí, i els de l’altre veí… així fins a sumar
milions i milions de partícules. Una pluja tòxica que enverina lentament el mar fins que
torna a casa, a l’interior del peix o, fins i tot, de la sal de taula.
La llista d’ingredients
La indústria de la cosmètica va afegir fa anys els microplàstics a molts dels seus
productes perquè ajuden a netejar en profunditat, actuen com una llima. Per això són
habituals als productes exfoliants, que fins no fa gaire feien servir ingredients naturals,
com les ametlles o la civada. Alguns productes només contenen un 1 % d’aquests
plàstics; d’altres, fins a un 90 %. Com que no sempre es veuen, l’única manera de
localitzar-los és llegir amb atenció la llista d’ingredients: polietilè, poliestirè i
polipropilè, polimetilmetacrilat, àcid polilàctic i niló són els microplàstics més
habituals.
Els microplàstics suposen un doble problema: sanitari i mediambiental. Sanitari
perquè tot allò que ens apliquem a la pell o que ens fiquem a la boca, com passa
amb un dentifrici és absorbit i acaba al reg sanguini. Tot i que es tracta de productes
segurs, que es comercialitzen després d’haver passat proves rigoroses que demostren
que no són perjudicials per a la salut, no hi ha estudis que puguin demostrar que no hi
ha conseqüències negatives després de fer servir aquests productes al llarg de tota una
vida. Pel que fa al medi ambient, no només els peixos en són víctimes: hi ha estudis que
apunten que un 90 % dels ocells del planeta tenen plàstics a l’estómac. Un problema
afegit és que quan consumim peix amb microplàstics, ingerim també les toxines que els
impregnen. Molts peixos moren amb l’estómac ple de plàstic.
Els peixos, addictes
Ja fa anys que se sap que els peixos s’empassen enormes quantitats de microplàstics,
però el que no se sabia és que els peixos els devoren amb plaer, com si fossin
adolescents enganxats al menjar porqueria. Un estudi recent ha arribat a la conclusió
que els petits plàstics són el menjar preferit de les larves: entre una boleta de plàstic i
un tros de plàncton o qualsevol aliment natural, les larves opten pel plàstic. I de la
mateixa manera que el menjar porqueria passa factura als humans, també les larves
paguen les conseqüències d’optar pels plàstics. Segons l’estudi, menjar microplàstics fa
que creixin més lentament i es belluguin més a poc a poc, la qual cosa les fa més
vulnerables als predadors.
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Prohibicions
Els països anglosaxons fa anys que es van mobilitzar per prohibir els microplàstics, i la
campanya comença a donar fruit. Han estat prohibits al Canadà, a Austràlia i als
Estats Units, i el Regne Unit es planteja també excloure’ls de la llista d’ingredients
permesos. A la Unió Europea són perfectament legals, tot i que hi ha en marxa un
estudi que busca reduir-ne l’ús en la indústria cosmètica. La paradoxa és que, més
enllà del que decideixin els governs, és possible que desapareguin com a conseqüència
de la pressió de grups i organitzacions ecologistes.
Actualment fan servir microplàstics des de les marques habituals que trobem a
qualsevol supermercat com ara Nivea, Garnier, Clearasil, Dove, Gillette o L’Oréal
fins a d’altres que només es poden trobar a perfumeries o parafarmàcies —entre les
quals hi ha Lancôme, Biotherm o botigues especialitzades per exemple, Kiehl’s.
Diferents fabricants, com L’Oréal o The Body Shop, han anunciat que deixaran de fer
servir microplàstics en un futur més o menys immediat. Algunes marques, com ara
totes les de cosmètica ecològica, fan servir un segell de color verd per indicar que es
tracta d’un producte sense plàstics.
Isidre Estévez, Ara, 8 de juny de 2016 (adaptació)

6. Els productes cosmètics...
a) poden contenir microplàstics.
b) sempre contenen microplàstics.
c) deixaran de contenir microplàstics en un futur immediat.
7. Segons el text, quina d’aquestes afirmacions és certa?
a) Els governs estan conscienciats sobre el problema dels microplàstics en la
naturalesa a causa de la pressió dels ecologistes.
b) S’ha estudiat l’impacte dels microplàstics en la cadena alimentària dels peixos.
c) El percentatge de microplàstic dels cosmètics oscil·la poc entre els productes de
diferents marques.
8. Els microplàstics són perillosos perquè...
a) alteren l’ecosistema i són un risc sanitari.
b) redueixen el volum de peixos a la mar, fet que en fa minvar la pesca.
c) creen addicció en els animals que els consumeixen i n’alenteixen el metabolisme.
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9. Al text se cita...
a) la llista de tots els microplàstics que hi ha als cosmètics.
b) la llista de tots els cosmètics que contenen microplàstics.
c) Cap de les respostes anteriors és correcta.
10. Segons el text, quina d’aquestes afirmacions és falsa?
a) Alguns fabricants de cosmètics inclouen un distintiu per indicar que el seu
producte no conté plàstics.
b) Abans dels microplàstics, en els cosmètics, alguns fruits secs, cereals o minerals
en realitzaven la mateixa funció.
c) Encara desconeixem les conseqüències a llarg termini del consum de microplàstics
entre els humans.
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) M’ha demanat per què havia fet tard.
b) Aquest és el motiu per què he fet tard.
c) Ambdues són correctes.
2. _________ avisaré _________ no hi anirem.
a) Els / que
b) Les / de què
c) Els / doncs
3. A la nostra òptica, la segona _________ té _________ 70 % de descompte.
a) montura / fins un
b) montura / fins a un
c) muntura / fins a un
4. Quins són els plurals correctes de text complex?
a) Textos complexos i texts complexos.
b) Textes complexos i texts complexes.
c) Texts complexes i textos complexs.
5. En quin grup hi ha una paraula que no s’adiu amb les altres?
a) Lampista, misser, forner.
b) Canell, turmell, clatell.
c) Llenyam, bastida, bolquer.
6. Quina oració és correcta?
a) A la nostra empresa, l’han premiada per la tasca altruista.
b) La nostra empresa l’han premiada per la tasca altruista.
c) Han premiat a la nostra empresa per la tasca altruista.
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7. A bàsquet jugava de _________ i a futbol, de _________.
a) pivot / davanter
b) pívot / delanter
c) pívot / devanter
8. Aquest hivern viatjarem a _________ .
a) Múnic
b) Munic
c) Munich
9. No _________ corrents quan hi ha un problema.
a) fugigueu
b) fugiu
c) fogiu
10.

_________ haixix causa una forta _________.
a) L’ / drogoaddicció
b) El / drogaddicció
c) El / drogo-addicció

11.

Tenint en compte els mots destacats en negreta, triau la parella de frases correcta.
a) No donis a rentar la roba sense senyalar-la abans. / El ministre va assenyalar que el
dèficit públic disminuirà.
b) Almenys eren mitja dotzena. / Intentarem aparcar almenys enfora possible.
c) Cada dia va al gimnàs per treballar els muscles de les cames. / Si vas a Normandia,
has de tastar els musclos amb nata.

12.

Si les plantes necessiten més terra...
a) se’ls n’ha de posar més.
b) posa’ls-ne més.
c) se n’hi ha de posar més.

13.

L’accident ha estat _________ mal temps.
a) per mor del
b) a causa del
c) Les dues opcions són correctes.
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14.

El canvi climàtic és un problema...
a) de què en sentim parlar sovint.
b) del qual sentim parlar sovint.
c) del qual en sentim parlar sovint.

15.

En quina parella d’oracions s’ha de completar l’espai amb la mateixa preposició?
a) Fins i tot ____ ple hivern va en màniga curta. / ____ tal d’estalviar, han posat
bombetes de baix consum.
b) Telefona ____ la teva cosina; m’ha dit que no es troba bé. / En Lluís té por ____ les
aranyes.
c) Els avions ____ reacció són rapidíssims. / El preu dels pisos ____ lloguer ha baixat.

16.

A Lanzarote es produeixen molts de cosmètics derivats de l’_________.
a) àloe
b) aloe
c) aloé

17.

Si jo _________ l’anell de casat, _________ un bon disgust.
a) perdigués / em donaria
b) perdés / tendria
c) hagués perdut / m’hauria donat

18.

El poema _________ el poder de les _________.
a) reïvindica / muses
b) reivindica / musses
c) reivindica / muses

19.

La _________ va _________ pel fort temporal.
a) carabel·la / volcar
b) caravel·la / bolcar
c) caravela / volcar

20.

Va _________ taula i va posar un _________ de cada color.
a) parar / torcaboca
b) parar / torcaboques
c) posar / torcaboca
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21.

En quina d’aquestes oracions es poden completar tots els espais amb la vocal a?
a) F__ran la m__nifestació a darrer__ hora.
b) La s__rgenta poc amabl__ no estava ass__bentada de la revolta.
c) Darrer__ la finestra respl__ndia el sol del migdia.

22.

Les _________ congènites es produeixen si la mare pateix _________ durant
l’embaràs.
a) catarates / rubèola
b) cataractes / rubèola
c) cataractes / rubeola

23.

En quina d’aquestes oracions no s’han de completar tots els buits amb l·l?
a) Els habitants de la vi__a gastaren mi__ers d’euros per insta__ar un nou sistema
d’i__uminació.
b) És a__èrgica al po__en, a la ti__a i a la penici__ina.
c) Els ga__esos no destacaven per ser un poble gaire be__icós.

24. _________ no hi va assistir tothom, la sala era plena _________.
a) Encara que / a rebossar
b) Per molt que / com un ou
c) Ja que / de gom a gom
25. Un _________ de corda amenitzava la vetlada.
a) quintet
b) cinquet
c) cinquè
26. _________ UEFA ha programat _________ final de la Champions League _________ 3
de juny.
a) L’ / la / per a dia
b) La / el / pel dia
c) La / la / per al
27. Què significa que una persona és molt traçuda?
a) Que té habilitat per fer quelcom.
b) Que té una gran força.
c) Que és d’idees clares i rectes.
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28. No havia conegut mai ningú tan _________ com ell.
a) caparrut
b) caperrut
c) cabassot
29. Aquesta campanya pretén donar una _________ al comerç local.
a) empempta
b) empenta
c) empemta
30. No sabeu _________ vàrem patir durant la guerra.
a) com
b) el molt que
c) quan

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

Teniu anunciada una habitació de ca vostra per llogar-la per dies mitjançant una web
especialitzada. Avui heu rebut aquest missatge d’una persona interessada. Contestau-li
amb un altre missatge.
(!) 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.

Bon dia,
Estic interessada en l’habitació, però voldria que em facilitàssiu més informació sobre la
zona (connexions amb l’aeroport i freqüència de transport públic) perquè no consta a la
vostra descripció.
Rebeu una salutació cordial.
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Exercici 2

15 punts

En el darrer extracte del vostre compte corrent, heu vist que el banc us ha cobrat una sèrie
de comissions que fins ara no us cobrava. Ja heu anat a parlar amb el personal d’atenció al
client de la vostra oficina, però no us han donat cap explicació convincent. Escriviu una
carta formal al director de la sucursal bancària per mostrar el vostre malestar i demanar-li
explicacions.
(!) Text de 170-200 paraules.
Si el cos té 160 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.
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Exercici 3

10 punts

Resumiu l’article següent:
(!) Escriviu el resum en el full òptic. No heu de lliurar aquests fulls.
El text té 347 paraules. Si el resum és massa llarg, tot l’exercici es qualificarà amb 0 punts.

La paleodieta, una dieta de moda
Basada en la caça i la recol·lecció silvestre és a dir, en l’aportació de proteïnes
provinents de la carn i el peix, i hidrats de carboni de fruites, verdures i tubercles com la
patata, és la dieta de moda.
Com en tota moda, el boca-orella fa que se segueixin les tendències i això ha provocat que
sorgeixin moviments que la defensen, concretament en el món de l’esport.
Els esportistes que estan a favor d’aquest tipus d’alimentació al·leguen que aquesta dieta
és una font abundant d’aminoàcids de cadena ramificada, també coneguts com a BCAA,
molt importants per a la recuperació muscular després de l’entrenament. A més, diuen que
aconsegueixen fer pujar el pH de la sang quan es troba en estat àcid per l’exercici intens.
Però es tracta d’una dieta insuficient per cobrir totes les necessitats dels esportistes,
sobretot en el cas dels esports de resistència. Per aquest motiu sorgeix una versió adaptada
de la paleodieta que introdueix altres aliments no paleolítics i rics en hidrats de carboni,
com cereals, lactis, sucres, etc.
És important l’alimentació d’abans, durant i després de l’exercici per tal d’optimitzar el
rendiment de manera saludable. Així doncs, és vital prendre abans i durant l’exercici
aliments rics en hidrats, i just després una altra bona dosi dels mateixos aliments i també
de proteïnes per a la regeneració muscular. El moment i la manera de prendre’ls tipus
d’aliment, quantitat, horaris… depenen de l’esport practicat i de l’assessorament d’un
professional de la nutrició i l’esport.
Els esportistes que segueixen la paleodieta adaptada prenen preferentment els aliments no
paleolítics durant les competicions i els entrenaments, i la resta del temps ingereixen
aliments de la dieta paleolítica pròpiament dita.
En realitat, el que es pretén amb la paleodieta o amb l’adaptació de la paleodieta és
disminuir la ingesta de cereals i lactis (sobretot en aliments processats), ja que alguns
autors indiquen que, en grans quantitats, poden arribar a ser perjudicials per a la salut
perquè afavoreixen l’aparició de malalties cròniques com la diabetis, la síndrome
metabòlica, etc.
www.etselquemenges.cat (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

[5 punts]

Lectura comprensiva en veu alta
Una alga tropical posa en perill l’hàbitat del raor
Una alga tropical invasora s’expandeix ràpidament pels hàbitats arenosos poc profunds de
Mallorca, la qual cosa posa en perill el medi d’un dels peixos més preuats a l’illa, el raor.
A poc menys d’un mes per a l’inici de la temporada de pesca del raor, el Grup d’Ecologia
de Macrofits Marins de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC-UIB) ha detectat la
presència d’una nova espècie d’alga invasora, l’Halimeda incrassata, en aigües de la badia de
Palma.
Segons indiquen els científics, la colonització d’aquesta espècie es deu a un procés de
tropicalització de la Mediterrània com a conseqüència del canvi climàtic. Aquesta alga
invasora té el potencial de canviar el funcionament de l’ecosistema coster poc profund.
Produeix una gran quantitat de matèria orgànica i carbonat de calci, de manera que
contribueix notablement a la formació de sediments. Així, forma denses praderies, de ràpid
creixement durant l’estiu, a més de tenir una eficaç protecció física i química davant els
peixos herbívors.
Ara Balears, 12 d’agost de 2016 (adaptació)
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Exercici 3

[8 punts]

Intervenció individual
A les nostres ciutats i pobles es respecten els animals? Us han convidat a una tertúlia
radiofònica, com a representant d’una associació animalista, perquè hi aporteu la vostra
opinió.

Exercici 4

[12 punts]

Interacció entre els examinands
Formau part de l’equip de màrqueting encarregat de dissenyar l’estand de les Balears en
una fira turística d’Alemanya per a la pròxima primavera. En una reunió de treball, debateu
sobre els aspectes que s’hi han de promocionar.
Examinand A. Defensau que, tanmateix, per moltes coses que es puguin promocionar de
les Illes, el sol i la platja són el millor que es pot oferir als visitants.
Examinand B. No compartiu la idea del vostre company. Proposau un model alternatiu al
seu.
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SUPÒSIT 2
Exercici 1
Presentació, coneixença de l’examinand
Exercici 2

[5 punts]

Lectura comprensiva en veu alta

La crisi del petroli obre les portes a la popularització del vehicle elèctric
Tot i que les matriculacions de vehicles elèctrics o híbrids és encara residual, hi ha un
factor que ens permet albirar un futur mediambientalment més sostenible des del punt de
vista de la mobilitat: la crisi de les energies fòssils.
Els processos per obtenir el petroli són cada vegada més complicats, costosos i nocius per
al territori. La fracturació hidràulica, consistent a generar en el sòl canals d’elevada
permeabilitat a través de la injecció d’aigua a alta pressió, n’és l’exemple paradigmàtic.
D’altra banda, quan la recerca es fa a la mar, les perforacions s’han de fer cada pic a més
profunditat i en moltes ocasions necessiten tractaments complementaris per l’elevada
concentració d’elements no combustibles, com ara l’arena. Tot plegat fa que les
produccions minvin i els preus continuïn a l’alça.
En aquest context, la substitució del vehicle de motor de combustible per l’elèctric hauria
de ser qüestió de temps, tot i que un temps de durada incerta, encara.
Ara Balears, 24 de setembre de 2016 (adaptació)
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Exercici 3

[8 punts]

Intervenció individual
Arribarem a vestir tots igual per culpa de la globalització? Us han convidat a una tertúlia
radiofònica, com a representant d’una marca internacional de roba, perquè hi aporteu la
vostra opinió.

Exercici 4

[12 punts]

Interacció entre els examinands
Formau part de l’equip de recursos humans d’una empresa en què la imatge és molt
important. En una reunió de feina, debateu si els empleats han de dur uniforme.
Examinand A. Defensau la idea que no s’ha de dur uniforme, com s’ha fet sempre.
Examinand B. Defensau la idea d’introduir l’ús de l’uniforme a l’empresa.
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SUPÒSIT 3
Exercici 1
Presentació, coneixença de l’examinand
Exercici 2

[5 punts]

Lectura comprensiva en veu alta
La taula única a Menorca
La zona arqueològica de Talatí de Dalt és una de les més característiques de l’illa. Està
ubicada a Maó i destaca, entre altres coses, per la bona conservació que presenta i per la
seva peculiar taula.
Talatí és el nom que rep la possessió del terme de Maó, famosa per aquesta important
construcció prehistòrica. Es tracta d’un poblat de dimensions mitjanes, en el qual, en el
seu moment àlgid, varen arribar a viure prop d’un centenar de persones. La comunitat que
hi habitava devia ser ramadera i agricultora, tal com fan pensar les restes de ceràmica i
fauna que s’hi han trobat. L’ús del poblat s’estén fins a l’època musulmana.
El jaciment està format per un poblat talaiòtic i per una necròpolis de coves artificials.
Conserva importants monuments i estructures, com ara coves on es feien enterraments i
rituals funeraris, el santuari de taula, trams de muralla, cases talaiòtiques o diverses
sales amb columnes i cobertes de pedra. Allò que més en destaca, però, és un talaiot
troncocònic i de planta amb tendència el·líptica, que ocupa una posició central, i un segon
talaiot de mida més reduïda.
Ara Balears, 13 d’agost de 2016 (adaptació)
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Exercici 3

[8 punts]

Intervenció individual
Creieu en l’efectivitat dels productes i tractaments de bellesa? Us han convidat a una
tertúlia radiofònica, com a representant d’una franquícia de productes cosmètics, perquè
hi aporteu la vostra opinió.

Exercici 4

[12 punts]

Interacció entre els examinands
Formau part de l’equip d’un nou canal de televisió i dissenyau la programació per al
pròxim estiu.
Examinand A. Sou partidari de copiar el model de televisió del canal més vist per
assegurar-vos l’èxit (debats polèmics, informatius sensacionalistes, telerealitat...).
Examinand B. No compartiu la idea del vostre company. Voleu desenvolupar un model
creatiu, innovador i diferent dels altres canals.
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C1

Solucionari

Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
1b – 2b – 3b – 4a - 5a
Exercici 2
6c – 7a – 8a – 9c – 10c
Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1b – 2b – 3b – 4b – 5b
Exercici 2
6a – 7b – 8a – 9c – 10b
Àrea 3. Domini pràctic del sistema lingüístic
1c – 2a – 3c – 4a – 5c* – 6a – 7a – 8b – 9b** –10a – 11a – 12a – 13c –14b – 15c*** – 16a
– 17b – 18c – 19b – 20b – 21a – 22b – 23a – 24b – 25a – 26c – 27a – 28a – 29b – 30a
*Les respostes a i c es consideren correctes
**Les respostes a i b es consideren correctes
***Les respostes b i c es consideren correctes
Àrea 4
Resum
La paleodieta és una dieta de moda. Es basa en el consum de proteïnes d’origen natural i
evita la ingesta d’hidrats, de cereals, de lactis i d’aliments processats. Hi ha esportistes que
la segueixen i alguns en fan una adaptació d’acord amb les seves necessitats derivades de
l’exercici practicat, ja que ajuda a recuperar els músculs i regula el pH de la sang.
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