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COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS (CTE)

Tasca 1
Indicau si les afirmacions de més avall són vertaderes o falses, segons el que diu el text.
Fixau-vos en l’exemple (0).

Al final del franquisme, naixia el Grup Ornitològic Balear (GOB). El seu objectiu inicial era l’estudi i
la conservació d’espècies tan emblemàtiques com el voltor negre, present en el seu logo. Aviat,
però, també es va preocupar per la protecció del medi ambient.

El 1977 el moviment ecologista viuria la seva primera gran mobilització. L’empresa PAMESA ja tenia
la llum verda per començar a construir una urbanització de luxe a l’illot de la Dragonera, a Andratx.
Aleshores no es varen tenir en compte les al·legacions en contra de la urbanització de l’illa que
havien presentat el GOB, l’Obra Cultural Balear, el Foment de Turisme, el Col·legi d’Arquitectes i la
Societat d’Història Natural de les Balears. La batalla, però, encara no estava perduda.

Tot va començar el matí del 7 de juliol de 1977, la mítica data del 7-7-77. Una cinquantena de
joves carregats de motxilles es varen concentrar a Sant Elm. Estaven vinculats amb Talaiot Corcat i
Terra i Llibertat, dues formacions anarcoecologistes. La seva estètica hippie cridà l’atenció de
turistes i veïnats, que no sabien què feien allà. Tenien la mirada fixada a l’horitzó. Dalt de
matalassos de platja o de petites embarcacions, creuaren el canal que separa Sant Elm de la
Dragonera. En qüestió d’hores arribaren fins a Sant Elm guàrdies civils i molts de periodistes.

La notícia va ser portada de tots els diaris locals de l’endemà. Els rotatius nacionals i europeus
també se’n feren ressò. El clam dels “guerrers verds” ocupants era “PAMESA cabrons, Dragonera
per als dragons!”. Durant els deu dies que varen estar a l’illot, varen fer assemblees i varen enviar
comunicats, en els quals denunciaven les manipulacions legals de les autoritats en benefici de la
classe rica dominant. L’escriptor Baltasar Porcel no va dubtar a donar-los un cop de mà.

L’opinió pública estava dividida davant l’acció d’uns okupes que havien posat de moda una paraula,
ecologisme, coneguda ja gràcies al mediàtic Félix Rodríguez de la Fuente. N’hi va haver que els
varen aplaudir, com la cantautora Maria del Mar Bonet i el pintor Joan Miró. D’altres, en canvi, els
varen considerar utòpics i els varen acusar d’anar contra el progrés. Tanmateix, a poc a poc,
aquella causa va anar guanyant adeptes.

L’octubre de 1979 va tenir lloc a Palma la primera gran manifestació en defensa de la natura.
Darrere la pancarta “Salvem la Dragonera” es varen aplegar milers de persones de tota ideologia.
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Per Nadal d’aquell mateix any els “guerrers verds” varen tornar a ocupar l’illot durant dues
setmanes.

La campanya s’acabaria lliurant a l’àmbit judicial amb una sèrie de demandes interposades per una
plataforma cívica encapçalada pel GOB. El 1984 el Tribunal Suprem va decretar la prohibició
d’urbanitzar la Dragonera, la qual seria adquirida el 1987 pel Consell de Mallorca. Aleshores, les
males llengües varen dir que PAMESA havia utilitzat els ecologistes per vendre l’illot a més bon
preu, per 280 milions de pessetes. El 1995 arribaria la declaració de parc natural.

La Dragonera es convertiria en l’estendard de la lluita verda balear, sempre pacífica. El seu
particular “No ens mouran” marcaria el següent objectiu: la salvació del Trenc. L’especulació
urbanística amenaçava l’arenal verge més important de Mallorca.

Els fruits d’aquesta lluita persistent no es varen recollir fins al 2017, quan va ser declarat parc
natural pel Govern. El 2013, però, l’ecologisme ja s’havia emportat una primera alegria amb
l’enderrocament dels apartaments il·legals de les Covetes, prop del Trenc.

Antoni Janer. Ara Balears [Adaptació]

V
0

El GOB només s’ha dedicat a estudiar espècies animals. [EXEMPLE]

1

La primera gran acció col·lectiva ecologista es va organitzar per defensar la
Dragonera.

2

La urbanització de luxe de la Dragonera tenia el suport del Foment de
Turisme i el Col·legi d’Arquitectes.

3

El 7-7-77 uns hippies i uns turistes varen ocupar la Dragonera.

4

El mateix dia hi varen arribar guàrdies civils, i els diaris locals varen treure
la notícia un dia després.

5

Baltasar Porcel volia que la Dragonera s’urbanitzàs.

6

Félix Rodríguez de la Fuente va donar a conèixer l’ocupació de la Dragonera.

7

L’ocupació de la Dragonera es va produir una sola vegada.

8

Segons certs comentaris, l’empresa propietària de la Dragonera es va
aprofitar de l’ocupació ecologista a l’hora de vendre l’illa al Consell.

F
X
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9

Després de la lluita per conservar la Dragonera, va venir la lluita per
preservar el Trenc.

10

Després de declarar el Trenc parc natural es va tirar a terra un edifici
construït il·legalment.

Tasca 2
Triau l’opció (a, b, c) més adequada per omplir cada buit numerat del text. Marcau-la amb
una creu a la casella corresponent. El símbol Ø significa que no hi ha d’haver cap paraula
en el buit. Fixau-vos en l’exemple (0).

Marta Casablancas és infermera. Ha estat dues dècades

0

front del Servei d'Atenció al Pacient

de l'hospital de Manacor, on va començar a treballar el 1997

1

supervisora de consultes i

rehabilitació. És una persona oberta, que mereixia un homenatge com el que

2

acaben de

dedicar els companys i les companyes de feina. Moltes persones que la coneixen asseguren que,
sense cercar-ho, ha creat escola i és un referent de professionalitat.
Qui us va posar a la sala d'atenció al pacient?
Jo feia feina a atenció primària. Vaig començar a l'hospital i els responsables varen decidir que m'
3

del nou servei. Sempre m’hi he sentit a gust i he tractat d'ajudar la gent a resoldre

problemes derivats de la dinàmica de l'hospital.
Un hospital en evolució, com és de suposar, té mancances.
Pens que caldria escoltar la gent del carrer i els professionals. Un hospital és tot un engranatge, en
el qual

4

té un paper important, sigui el zelador, la dona de

5

, l'administrativa que

apunta les dades dels pacients, els metges, les infermeres... perquè el centre funcioni
correctament.
El bon tracte als usuaris era, en els inicis, la targeta de presentació de l'hospital, com si
es pretengués humanitzar la sanitat a nivell comarcal.
La teoria és bona, però s'ha de tocar amb el peus a terra. Actualment hi ha grans professionals que
acaben

6

I per què

: radiòlegs, internistes, pediatres, oncòlegs.
7

van?

Això és el que cal analitzar. Si es tracta

8

el personal se li pot exigir més. Al principi, els

professionals feien moltes hores. Tot i treballar molt,
s'ha perdut.
Se us veu una mica defraudada?

9

havia una certa alegria... però això
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Un cert sentiment de pena sí que hi és, perquè tot es va muntar amb molta il·lusió. M'entristeix que
es

10

política en temes tan sensibles com la sanitat i l'educació.
Arabalears, 17-9-2018

0.

□

a) en
☒ b) al

□

3.

□ a) encarregués
□ b) executés
□ c) assumeixi

6.

□ a) marxant
□ b) acomiadant
□ c) anant

c) el

1.

□ a) com
□ b) com a
□ c) en

4.

□ a) tots
□ b) tot el món
□ c) tothom

7.

□ a) es
□ b) se’n
□ c) s’hi

2.

□ a) l’
□ b) li
□ c) n’hi

5.

□ a) netejadora
□ b) netejada
□ c) neteja

8.

□ a) ben
□ b) bé
□ c) be

9.

10.

□ a) Ø
□ b) n’hi
□ c) hi
□ a) faci
□ b) fa
□ c) faria

Tasca 3
Completau el text amb les expressions adequades. Escriviu el número del buit al costat de
l’opció triada, com en l’exemple (0). Sobren 5 opcions.

L’Aude i l’Olivier sostenen en braços el petit Gabriel. Estan en un núvol. I
pares per primer cop. “Segur que

1

0 . Acaben de ser

una altra manera de parir”, pensava l’Aude, de 32 anys,

quan s’acostava el moment del part. Va fer el curs de prepart, va visitar algun hospital i no
No controlar la situació i no poder decidir

3

2

.

. I es va plantejar parir a casa. El seu era un

embaràs sense risc, és jove, el Gabriel estava

4

encaixat i parir a casa era l’opció que

s’adaptava millor a la seva voluntat de parir en un lloc íntim i de la manera més natural possible,
però volien

5

amb seguretat. “Ningú vol arriscar-se”, reconeix l’Olivier. Explicar-ho al seu

entorn va ser “complicat”. “Perquè vas a contracorrent i 6
era que alguna cosa

7

.

“Però t’informes

8

” , diu l’Aude. Una de les seves pors

i trobes recursos”, diu ell. “Un part és llarg,

tens temps de reacció, no se la juguen”, afegeix ella. El Gabriel va néixer a les 3.30 de la matinada
a la llum de les

9

. “I el dia del part en cap moment res

10

”, apunta l’Olivier. El part va

ser llarg. Vuit hores de part actiu i 30 hores des de la primera contracció.
Ara, 23-6-2018
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NÚMERO
0

EXPRESSIÓ
amb raó [exemple]
ho acabava de veure clar
tens por
n’hi ha d’haver
veles
va anar malament
li feia por
fer-ho
fer-li
bé
hi ha d’haver
tenia por
ben
va malament
espelmes
anés malament
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COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS (CTO)

Tasca 1
Responeu si les afirmacions són vertaderes (V) o falses (F), segons el text que haureu
escoltat. Marcau una creu a la casella corresponent. Fixau-vos en l’exemple (0).

V
0

En el món globalitzat la població es mou per raons laborals
[EXEMPLE]

1

En el món occidental no basten els treballadors del camp i en venen de
fora.

2

Els treballadors del camp no pateixen abusos.

3

Avui el sol ha sortit abans de les sis i mitja.

4

Ara ja s’ha viscut el dia més llarg de l’any.

5

Les erugues peludes es mengen les parts dures i velles de les alzines.

6

Cada any torna la plaga de les erugues peludes.

7

Treballadores del camp han denunciat uns fets que han passat al Marroc.

8

Quan no hi ha escola, hi ha pares que es posen malalts.

9

A Sóller s’organitzen activitats d’estiu per fer conèixer el sector primari als
nins.

10

Els propers dies el temps empitjorarà.

X

F
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Tasca 2
Marcau amb una creu l’afirmació vertadera de cada bloc, segons el vídeo que haureu
escoltat. A cada bloc només hi ha una opció correcta. Fixau-vos en l’exemple (0).

0
X

L’edifici té gairebé 100 anys.
Els veïns es coneixen bé.
Hi ha hagut molts assassinats.

1
L’escala és sorollosa, segons tots els veïns.
Els veïns avisen si senten baralles.
Fa poc van sentir olor de gas.

2
No volen turistes a l’edifici.
Hi ha conflictes entre nacionalitats.
Les relacions són correctes però superficials.

3
Van trobar 3 morts dins un pis.
L’home del 4t 1a va morir a l’hospital.
Va morir un infant.

4
Encara no se sap què va passar.
La dona volia separar-se del marit.
L’home va matar la dona i el fill.
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Tasca 3
Escoltau un vídeo amb consells de neteja i, segons el que diu, indicau quin fragment
completa cada frase. A la columna de la dreta hi sobren dos fragments. Responeu
escrivint la lletra corresponent a la columna. Fixau-vos en l’exemple.

Aspirar... [EXEMPLE]

d

a

eviten al·lèrgies

Ventilar...

b

s’han de tenir aïllats.

Els productes de neteja...

c

s’ha de fer sense plàstic.

Els mobles i les cortines...

d

és millor que escombrar.

Els envasos de plàstic...

e

són reciclables, com el vidre.

Escalfar menjar al microones...

f

s’ha de fer 10 minuts al dia.

Els productes tòxics...

g

convé que siguin poc contaminants.

h

no s’han d’acumular a casa.

i

s’han de netejar sovint.
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PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS (PCTE)

Tasca 1: Coproducció
Opció única. Escriu als espais puntejats de més avall. Extensió del text: 80-100 paraules.

El teu millor amic t'acaba d’enviar el missatge següent. Llegeix-lo atentament i respon-li.

Uep, Toni! M'han dit que ja has anat de rebaixes al nou centre comercial. Ai, com ets... A tu, que ningú t'ho conti,
eh?! Tothom diu que el lloc és guapo, i que la qualitat-preu és boníssima. Què m'aconselles? Val la pena anar-hi?
Ja saps que som molt exigent, jo, amb la moda (ha ha ha). I què? Vares comprar gaire coses? Venga, explica-m'ho,
que en vull tots els detalls.

Tasca 2: Producció

Tria UNA de les dues opcions següents. Escriu als espais puntejats de més avall.
Extensió del text: 130-150 paraules.

Opció A
Durant les vacances us heu intercanviat la casa amb uns amics que viuen a l’estranger. Com que quan
arribin a casa vostra no hi sereu, deixau-los una nota amb les indicacions i els consells convenients per:
•

Trobar la roba de casa i els estris de neteja i fer funcionar els electrodomèstics.

•

Localitzar els millors comerços i bars del barri.

•

Usar el transport públic.

Opció B
Recentment heu celebrat una festa familiar i decidiu compartir-ho en el vostre blog personal. Heu
d’exposar:
•

Què celebràveu i en què consistia la festa.

•

Com es va desenvolupar.

•

Qui hi havia.
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MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA ESCRITA (MLE)

Tasca única
Responeu aquest correu electrònic d’un amic. Heu de basar-vos en la informació de més
avall, que heu trobat a Internet. Extensió: 100-120
100-140 paraules.
paraules.

Hola!
Ja arriba el juny i a la fi passarem el cap de setmana junts a Menorca. Què hi
podríem fer? Esper que sigui un cap de setmana cultural, tranquil i… econòmic.
Fins aviat!
Roger

Visita guiada a l’Illa del Rei
On: Pla de Baixamar, moll de Llevant, Maó
Quan: cada diumenge a les 11:00 h
Informació de preus i reserves: 639676351

Mercat de nit al Mercadal
On: es Mercadal
Quan: cada vespre de juny
Concert de la Coral Clau de Sol
On: església de Sant Martí, es Mercadal
Quan: diumenge 2 de juny, 17:00 h
Orquestra Simfònica de les Illes Balears
On: Llatzeret
Quan: dissabte 1 de juny, 19:30 h
Stop, stop! Hard rock internacional
On: Jazzbah, Ciutadella
Quan: dissabte 1 de juny, 19:00 h
Preu: 7 euros
Jornades de neteja del litoral
On: Cala Mica
Quan: diumenge 2 de juny, 11:00 h – 13:00 h
Totes les activitats són gratuïtes, excepte si s’indica el contrari.
culturamenorca.org [Adaptació]
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PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS (PCTO)

MODEL 1: LES VACANCES IDEALS

Tasca 1: Producció

Part monologada: Conta, explica i descriu com són les teues vacances ideals.
Temps: 1-2 minuts

Tasca 2: Coproducció

Conversa amb l'examinador/a sobre el tema. Les imatges i i el guió de preguntes de sota et poden
ajudar.
Temps: 2-3 minuts

Guió de conversa orientatiu:
•

En quina època fas vacances?

•

Canvia molt la teva vida quan fas vacances?

•

Si no te’n vas de ca teva, no fas vacances?

•

Quan la gent torna de les vacances està de mal humor?
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MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA ORAL (MLO)

Tasca única
Una persona de la teva família acaba d’arribar a les Illes com a turista i et demana
si el lloc és segur. Basant-te en la informació de més avall, explica-li quina és la
situació i quina precaució ha de mantenir.

naciodigital.cat, 20/08/2019

Consells de seguretat
Cal que estiguem atents, sobretot quan
algú sembla que ens vol distreure.
És millor dur les motxilles al pit, dins
del camp de visió.
Les carteres s’han de dur a les
butxaques de davant dels pantalons.
Les bosses han d’anar creuades en
direcció contrària a l’asfalt, per on
circulen els cotxes.
ara.cat [Adaptació]
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SOLUCIONS

COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS (CTE)

Tasca 1.

PUNTUACIÓ: 10 PUNTS (1 punt x ítem correcte)

V
1

La primera gran acció col·lectiva ecologista es va organitzar per

F

X

defensar la Dragonera.
2

La urbanització de luxe de la Dragonera tenia el suport del Foment de

X

Turisme i el Col·legi d’Arquitectes.
3

El 7-7-77 uns hippies i uns turistes varen ocupar la Dragonera.

4

El mateix dia hi varen arribar guàrdies civils, i els diaris locals varen

X
X

treure la notícia un dia després.
5

Baltasar Porcel volia que la Dragonera s’urbanitzàs.

X

6

Félix Rodríguez de la Fuente va donar a conèixer l’ocupació de la

X

Dragonera.
7

L’ocupació de la Dragonera es va produir una sola vegada.

X

8

Segons certs comentaris, l’empresa propietària de la Dragonera es va

X

aprofitar de l’ocupació ecologista a l’hora de vendre l’illa al Consell.
9

Després de la lluita per conservar la Dragonera, va venir la lluita per

X

preservar el Trenc.
10

Després de declarar el Trenc parc natural es va tirar a terra un edifici

X

construït il·legalment.

Tasca 2.

PUNTUACIÓ: 5 PUNTS (0’5 punts x ítem correcte)

0. □ a) en
☒ b) al
□ c) el

3. ☒ a) encarregués
□ b) executés
□ c) assumeixi

6. ☒ a) marxant
□ b) acomiadant
□ c) anant

1. □ a) com
☒ b) com a
□ c) en

4. □ a) tots
□ b) tot el món
☒ c) tothom

7. □ a) es
☒ b) se’n
□ c) s’hi

2. ☒ a) l’
□ b) li
□ c) n’hi

5. □ a) netejadora
□ b) netejada
☒ c) neteja

8. □ a) ben
☒ b) bé
□ c) be

9. □ a) Ø
□ b) n’hi
☒ c) hi
10. ☒ a) faci
□ b) fa
□ c) faria
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Tasca 3.

PUNTUACIÓ: 5 PUNTS (0’5 punts x ítem correcte)

NÚMERO
0
2
6

10
3
5
8
1
4
9
7

EXPRESSIÓ
amb raó [exemple]
ho acabava de veure clar
tens por
n’hi ha d’haver
veles
va anar malament
li feia por
fer-ho
fer-li
bé
hi ha d’haver
tenia por
ben
va malament
espelmes
anés malament

COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS (CTO)

Tasca 1.

PUNTUACIÓ: 10 PUNTS (1 punt x ítem correcte)

V

F

1

En el món occidental no basten els treballadors del camp i en venen de
fora.

X

2

Els treballadors del camp no pateixen abusos.

3

Avui el sol ha sortit abans de les sis i mitja.

4

Ara ja s’ha viscut el dia més llarg de l’any.

X

5

Les erugues peludes es mengen les parts dures i velles de les alzines.

X

6

Cada any torna la plaga de les erugues peludes.

X

7

Treballadores del camp han denunciat uns fets que han passat al Marroc.

X

8

Quan no hi ha escola, hi ha pares que es posen malalts.

X

9

A Sóller s’organitzen activitats d’estiu per fer conèixer el sector primari
als nins.

10

Els propers dies el temps empitjorarà.

X
X

X
X
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Tasca 2. PUNTUACIÓ: 4 PUNTS (1 punt x ítem correcte)
1
L’escala és sorollosa, segons tots els veïns.
Els veïns avisen si senten baralles.
Fa poc van sentir olor de gas.
2
No volen turistes a l’edifici.
Hi ha conflictes entre nacionalitats.
Les relacions són correctes però superficials.
3
Van trobar 3 morts dins un pis.
L’home del 4t 1a va morir a l’hospital.
Va morir un infant.
4
Encara no se sap què va passar.
La dona volia separar-se del marit.
L’home va matar la dona i el fill.

Tasca 3. PUNTUACIÓ: 6 PUNTS (1 punt x ítem correcte)
Aspirar... [EXEMPLE]

d

a

eviten al·lèrgies

Ventilar...

f

b

s’han de tenir aïllats.

Els productes de neteja...

g

c

s’ha de fer sense plàstic.

Els mobles i les cortines...

i

d

és millor que escombrar.

Els envasos de plàstic...

h

e

són reciclables, com el vidre.

Escalfar menjar al microones...

c

f

s’ha de fer 10 minuts al dia.

Els productes tòxics...

b

g

convé que siguin poc contaminants.

h

no s’han d’acumular a casa.

i

s’han de netejar sovint.
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