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Àrea 1. Comprensió oral

1 A continuació escoltareu un butlletí informatiu d’ofertes laborals. Llegiu els enunciats i marqueu 

l’opció correcta en cada cas.

1. La persona que demanen en l’oferta número 1 ha de...

a) tindre experiència mínima de cinc anys.

b) ser capaç de dur a terme diverses tasques.

c) viure a Vila-real.

2. En l’oferta número 1 es busca...

a) una persona que puga treballar els caps de setmana.

b) una persona que puga treballar tots els dies de la setmana.

c) una persona que només puga treballar els caps de setmana.

3. En l’oferta d’advocat o advocada demanen...

a) una persona amb experiència com a advocat o advocada laboralista.

b) una persona amb experiència com a advocat o advocada.

c) una persona amb menys de cinc anys d’experiència laboral.

4. El candidat per a l’oferta 2...

a) haurà d’actuar en processos judicials.

b) només assessorarà en processos judicials.

c) caldrà que assessore únicament en drets del funcionariat.

5. Es demana formació universitària en l’oferta número 2?

a) No s’hi exigeix.

b) Sí, però no és necessària.

c) Sí, és un requisit.

6. En quina oferta es demana explícitament una persona capaç de dur a terme moltes activitats al-

hora?

a) En l’oferta número 1.

b) En l’oferta número 2.

c) En cap de les dues.
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2 A continuació escoltareu una entrevista de ràdio a una escriptora que parla del seu llibre en el qual 

es donen consells per a una entrevista de treball. Llegiu els enunciats i marqueu l’opció correcta 

en cada cas.

1. Segons l’autora, el que més descuidem en una entrevista de treball és...

a) la comunicació.

b) la comunicació no verbal.

c) Les dues són correctes.

2. Cal conéixer-se bé per a...

a) vendre un producte.

b) fer una bona entrevista.

c) no mentir.

3. En una entrevista, cal dir aquelles àrees en què u va una mica coix o coixa?

a) No, s’ha de mentir.

b) Sí, per a evitar quedar malament després.

c) No, si no t’ho pregunten.

4. Amb quin tipus de llenguatge s’ha trobat habitualment l’autora?

a) Un llenguatge pobre.

b) Un llenguatge precís.

c) Cap de les dues és correcta.

5. L’autora afirma que la comunicació no verbal només inclou la gestualitat?

a) Sí, nomes com movem les mans.

b) Sí, només si creuem els braços o les cames.

c) No, també inclou el to de la veu, entre altres coses.

6. Què ocorre si tens un to de veu monòton?

a) L’entrevistador s’avorreix.

b) La predisposició de l’entrevistador no és positiva.

c) La predisposició de l’entrevistador és positiva.

7. D’acord amb l’autora, el contacte visual és...

a) una altra premissa important.

b) menys important.

c) inquisidor.
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3 Llegiu els enunciats de la graella i identifiqueu-los amb els testimonis que escoltareu en l’audició. 

Tingueu en compte que hi ha dos enunciats que no corresponen a cap testimoni.

Dones que parlen del món laboral

Enunciat Testimoni

1. No es va valorar positivament el seu treball per ser dona.

2. Ha viscut alguna situació desafortunada en la seua experiència laboral.

3. En els càrrecs importants no es descriu de la mateixa manera el treball d’un home 

i el d’una dona.

4. Molts caps d’empreses dificulten el treball a les dones.

5. El sexe no determina les possibilitats laborals.

6. Les dones s’han d’esforçar més que els homes.
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4 Llegiu atentament el text sobre la robotització en el món laboral. A continuació, marqueu l’opció 

correcta d’acord amb el contingut del text.

Robotització al món laboral: fem-ne una oportunitat

Els robots o, en una versió més acurada, la robotització de determinats processos de treball ha dei-

xat de ser un argument de prospecció, un futurible, per a convertir-se en una realitat. Ben palpable 

en determinats sectors productius, incipient en uns altres, però realitat al capdavall. I, de la mateixa 

manera que va passar en els inicis de la mecanització, i ha anat passant en aquests dos segles i mig de 

progrés ràpid i imparable de la tecnologia, s’obri un intens debat sobre la conveniència o inconveni-

ència d’aquesta nova revolució. Debat que és oportú plantejar un Primer de Maig.

El principal terreny de joc és l’organització del treball i les posicions més enfrontades són la 

defensa a ultrança de la millora en la productivitat, que proposa abraçar la robotització sense dub-

tar-ho, i la defensa a ultrança de l’statu quo tradicional dels treballadors, que proposa enfrontar-se a 

la robotització sense dubtar-ho.

Convé defugir aquesta bipolarització. La robotització no pot ser un mantra perquè només hi veu-

rem els efectes positius, però sobretot no la podem considerar una amenaça que cal bloquejar. La 

història ens mostra que l’evolució tecnològica acaba passant per damunt; el pòsit dels luddites, els 

primers grans opositors a les màquines, és perfectament descriptible.

Cal, doncs, tindre una actitud adaptativa amb esperit crític quan calga, però afrontant la robotit-

zació com una oportunitat en l’evolució de la humanitat, justament per a poder incidir-hi: el problema 

no és la tecnologia, sinó l’ús que se’n faça.

És molt important avançar-se, preveure com quedarà dibuixat el terreny de joc. Perquè l’única 

eixida passa per enfocar bé la formació dels futurs treballadors, però sobretot per evitar que ningú 

es quede despenjat, que tot treballador tinga opció d’adaptar-se: hi haurà faenes que desapareixe-

ran, faenes que es modificaran i faenes que seran noves. Cal tindre gent capacitada, i cal adaptar el 

mercat de treball.

I és molt important també pensar i debatre com es gestiona l’augment de l’eficiència i, per tant, 

de la productivitat que comportarà la robotització. La crisi, entre altres coses, ha intensificat la des-

igualtat, ha eixamplat la bretxa salarial. Cal evitar que els canvis que s’acosten aprofundisquen la 

precarització laboral.

Font: Ara (adaptació)
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1. Quan s’afirma que la robotització és incipient en alguns sectors es vol dir...

a) que encara no és present.

b) que comença a manifestar-se.

c) que té molt de futur.

2. Els qui proposen abraçar la robotització sense dubtar-ho, pensen...

a) que millora el rendiment dels treballs.

b) que millora el rendiment de la majoria dels treballs.

c) que millora el rendiment, però sempre amb els treballadors.

3. Què vol dir que la robotització no pot ser un mantra?

a) Que no s’ha de considerar com una amenaça.

b) Que no s’ha de considerar com una obligació.

c) Que no s’ha de considerar com una religió.

4. Cal afrontar la robotització com...

a) un fenomen convenient.

b) un fenomen inevitable.

c) un fenomen immillorable.

5. L’única via per al futur és...

a) plantejar bé la formació dels treballadors.

b) fomentar l’adaptació dels treballadors.

c) Les dues respostes són correctes.

6. Segons el text, cal evitar que els canvis que s’acosten...

a) empitjoren les condicions laborals.

b) suposen diferències salarials.

c) causen problemes en els treballadors.
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5 Llegiu amb atenció les preguntes que el portal L’Illa dels Llibres fa a Clare Mackintosh, expolicia i 

escriptora anglesa, i relacioneu-les amb les respostes que aquesta hi dóna. Tingueu en compte que 

hi ha dues respostes que no tenen relació amb cap pregunta.

Preguntes

1. És més fàcil compaginar la vida laboral i familiar sent escriptora?

2. Com s’aconsegueix assimilar un èxit com el que va viure amb el seu debut?

3. Amb la novel·la Ho sé tot de tu, vol denunciar l’excessiu control al qual estem sotmesos?

4. Quins avantatges o inconvenients ha trobat en les dues professions?

5. Les rutines diàries també posen en risc la nostra intimitat i seguretat?

Respostes

a) És un dels temes del llibre, però no em sembla negatiu. Em sent còmoda amb la vigilància que 

tenim en la vida actual. Si no fas res malament, no tens res a amagar. 

b) Supose que vendre molts exemplars deu ajudar. [...] Jo tinc un contracte i, com en qualsevol 

faena, he de continuar produint. Sincerament, si no escric durant uns dies, em sent incòmo-

da. És com les persones que corren cada dia i deixen de córrer durant una setmana. Note que 

tinc massa energia dins meu i l’he de deixar anar escrivint.

c) En teoria sí, però ara viatge molt. Ara tinc una faena molt més flexible i passe molt de temps 

fora del meu país, però quan estic a casa, estic molt més present, els meus fills em veuen més i 

els puc acompanyar a l’escola. 

d) No ho vaig decidir, però sí que va arribar un moment de la meua carrera en què vaig adonar-me 

que havia d’estar a casa amb la meua família. Vaig deixar la policia, però no em podia permetre 

estar a casa sense treballar i vaig pensar que l’única cosa que sabia fer era escriure i vaig co-

mençar a escriure articles per a revistes i diaris.

e) Tots som animals de costum i ens agrada fer el mateix cada dia i ho fem perquè és còmode, però 

també perquè és pràctic i ens fa sentir segurs. Com més coses fem que siguen previsibles, més 

ens obrim al fet que altres puguen preveure aquesta rutina. 

f) Va ser un moment complicat, tot i que em semblava increïble que el llibre hague-

ra funcionat molt bé. Cada dia es produïen notícies sobre venda de drets o traducci-

ons a nous idiomes.  Hi havia  dies que tot plegat em paralitzava i no em deixava escriure. 

Vaig escriure una novel·la després, que suposadament havia de ser la segona novel·la, que vaig 

acabar deixant perquè creia que no era prou bona. 

g) Com a policia va ser una faena molt gratificant i sabia que, per molt difícil que haguera sigut el 

dia, estava fent una cosa bona. Si ara tinc un dia difícil, és molt més complicat veure el sentit, 

perquè no estic salvant a ningú. Formar part de la policia emocionalment és complicat, les jor-

nades són llargues; és més complicat mantindre la vida social. Però ara que hi pense, crec que 

també estic descrivint la professió d’un escriptor.

Font: L’Illa dels Llibres (adaptació)
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6 Llegiu el text següent i ompliu els espais en blanc amb el connector adient o escriviu el signe Ø si 

no en fa falta cap.

Potser sabeu que tenia un avi rus: Mitrofan Tikhonovitx Bezsonov. Per tant, he llegit amb un gran 

interés l’antologia Viatge a la Rússia soviètica, visions catalanes de l’URSS (1920-1941) que acaba de 

publicar Eduard Riu-Barrera a L’Avenç. Més enllà de consideracions personals, em sembla que aquest 

llibre agradarà als lectors enamorats de Rússia i de la seua història.

L’editor Eduard Riu-Barrera presenta d’una manera amena i rigorosa alhora alguns relats de viatges 

a l’URSS en els anys 1920-1930. Una destinació de moda ____1____. Els escriptors francesos Henri 

Béraud amb Ce que j’ai vu à Moscou (1924) i André Gide amb Retour de l’URSS (1936) van fer el mateix 

viatge. Més tard vindrà el torn de l’Alemanya nazi. Espere que prompte l’editorial publicarà una an-

tologia d’aquest tipus sobre els viatgers estrangers a l’Alemanya de Hitler. Allò que m’ha sorprés més 

en aquest relat és la permanència de la vella Rússia ____2____ l’impacte de la revolució. Ferran Valls i 

Taberner evoca «la polidesa i la cultura de les guies russes, ____3____ el correcte francés que parlaven 

gairebé totes elles».

Entre tots aquests viatgers m’ha interessat particularment el testimoniatge d’Antònia Pérez, 

mare d’Andreu Nin. Amb poques paraules resumeix tots els tòpics sobre la revolució d’octubre: «fam, 

revoltes contínues, persecucions, afusellaments, ciutats mortes». Ella no està feta ____4____ la política 

i ens dóna detalls saborosos sobre la vida quotidiana. «El pollastre rostit el farceixen com nosaltres, 

amb salsitxes, prunes i pinyons, però abans d’arribar-hi jo l’acompanyaven amb macarrons bullits i 

arròs blanc, ____5____ escarola, com aquí».

____6____ cirera del pastís, fa servir expressions encara vives al Rosselló. «I tal» en lloc d’«i tant». 

Josep Pla, més intel·lectual malgrat la seua voluntat de pagesejar, observa un fet que a mi també m’ha 

cridat l’atenció durant les meues estades a Moscou. Hi ha una abundància extraordinària de llibreri-

es. «N’hi ha que són grandioses, de les més grans que es poden veure a Europa. A la majoria hi ha una 

secció estrangera: s’hi troben novel·les franceses una mica anacròniques i quantitats fantàstiques de 

llibres alemanys».

____7____ la primera part dels relats es desprén una eufòria, un entusiasme col·lectiu que recorda 

el quadre Nou Moscou de Yuri Pimenov, on una xica bonica condueix un cotxe modern. A la fi del llibre 

apareixen ecos del terror estalinista amb l’expulsió d’Andreu Nin, deixeble de Lev Trotski, i hem de 

suportar la companyia de l’immund Andreu Marty, català del Conflent, que esdevindrà el carnisser 

d’Albacete.

____8____ allunyar-nos de la pàtria dels treballadors, em permetreu d’esmentar un passatge de 

Vicente Pérez Viche dedicat a Voronej, ciutat d’on procedeixen els Bezsonov. Potser l’autor s’hi va 

creuar amb els meus besavis i les meues ties que es van quedar allà. Les nostres petites vides s’entre-

teixen amb connexions invisibles.

Font: Núvol (adaptació)

1. a) per tant b) llavors c) en conseqüència d) Ø 5. a) en lloc d’ b) enlloc d’ c) d’ d) Ø

2. a) malgrat b) amb c) tanmateix d) Ø 6. a) com b) com a c) com la d) Ø

3. a) a pesar de b) tot i c) així com d) Ø 7. a) per b) amb c) de d) Ø

4. a) amb b) per a c) per d) Ø 8. a) després d’ b) abans d’ c) d’ d) Ø
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7 Ompliu els buits del text amb la paraula corresponent a partir de les definicions que hi ha a conti-

nuació.

Vivim en un món cada vegada més desigual i polaritzat, en el qual continuen augmentant les bretxes 

de ____1____ i gaudi efectiu de drets que separen unes persones d’altres. En aquest context, la realitat 

de desigualtat entre dones i homes es continua reproduint, com ha ocorregut al llarg de la histò-

ria; mostra d’això són les diferències encara existents en l’accés als recursos o l’escassa presència i 

____2____ de les dones en l’àmbit social i polític.

Darrere de les accions i comportaments en què es manifesta la desigualtat de gènere –uns més 

visibles que altres i de més dificultat per a canviar– es troben els valors socioculturals, maneres de 

pensar i concebre la vida transmeses a través dels ____3____ que cada cultura atribueix a dones i ho-

mes.

La menor valoració que tradicionalment la societat ha donat al paper que assigna a les dones 

ha tingut com a conseqüència diverses maneres de discriminació contra elles: feminització de la 

pobresa, violència de gènere, major percentatge de ____4____, discriminació salarial, escassa con-

sideració del treball ____5____, poca presència en llocs de ____6____ política, social, cultural, econò-

mica, etc.

L’educació exerceix un paper central en la transmissió d’estos valors. Centres educatius, espais 

de temps lliure, animació sociocultural o ____7____, estan immersos en una societat en la qual dones 

i homes es relacionen d’acord amb unes regles de comportament que defineixen, en funció del seu 

sexe, allò que s’ha de fer i com s’ha d’actuar. Aquestes maneres d’actuar, definides per la societat i la 

cultura ____8____, reben el nom de rols socials i limiten el desenvolupament ple de les possibilitats i 

____9____ de totes les persones, especialment de les dones.

No obstant això, la labor de les educadores i educadors és acompanyar les persones en la cons-

trucció de sabers, coneixements, capacitats i habilitats que les ajuden a desenvolupar plenament i 

lliurement els seus projectes vitals. L’accés a una educació ____10____ constitueix una de les estra-

tègies fonamentals per a aconseguir la plena fruïció i exercici de la llibertat individual i col·lectiva. 

A través de l’aprenentatge i interiorització de valors com ara justícia, igualtat i solidaritat serà cada 

vegada més viable aconseguir la igualtat d’oportunitats en el seu sentit més ampli i global, on la po-

bresa i el gènere no constituïsquen factors de discriminació múltiple.

Font: Mou-te per una educació en igualtat (adaptació)
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Definicions

1. Situació en què es troben satisfetes les necessitats de la vida.

2. Acció de tindre o prendre part en una cosa.

3.
Model de comportament que, en una societat determinada, s’espera d’una persona en rela-

ció amb el seu estatus.

4. Situació en què una persona no té treball.

5. De la casa o que hi té relació.

6. Qualitat de la persona a qui se li atorga la capacitat de prendre les decisions, de dirigir una 

activitat o un grup.

7. Conjunt de persones que s’ofereixen lliurement per a fer alguna cosa, especialment per a 

col·laborar en un treball social.

8. Que tendeix (algú) a imposar-se als altres.

9. Capacitats possibles de les persones per a dur a terme alguna cosa.

10. Que tendeix a igualar, que iguala.
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8 Trieu l’opció adequada perquè el text que teniu a continuació tinga sentit.

La família és una de les institucions més importants i amb més continuïtat al llarg de la nostra his-

tòria, però ____1____ és una de les més sensibles als canvis socials, polítics i econòmics. Per això hem 

sentit tant a parlar de la crisi de la família, però en realitat el que ____2____ha produït són canvis en el 

concepte, les funcions i els models familiars. Només si rebobinem 300 anys (un salt molt petit en la 

mil·lenària història de la humanitat) ja trobarem diferències substancials respecte al que hui ente-

nem per família. A la ruralia dels segles xviii i xix, el model predominant era el de la mítica família pai-

ral, ____3____ els pares prometien a l’hereu o a la pubilla que heretarien els seus ____4____ a canvi que el 

fill escollit, una vegada casat, es quedara a viure amb les persones progenitores per tindre ____5____ 

cura quan no es pogueren valdre. Els altres fills i filles, els fadristerns, s’havien d’espavilar. Entre les 

alternatives més buscades, l’Església i el matrimoni amb algun bon partit. Aquest sistema –en què la 

transmissió del patrimoni era una de les raons principals de ser de la família– va estar vigent fins a 

la crisi agrària de finals del segle xix, i els que van possibilitar el canvi cap a una societat menys rural 

i més industrialitzada i comercial van ser precisament actors i actrius secundaris, és a dir, els fadris-

terns, que van decidir penjar els hàbits i convertir-se en advocats, metges, botiguers o assalariats. 

Arriba llavors el torn de la burgesia i el seu model de família conjugal basat en l’amor de la parella i 

en el repartiment de tasques entre l’home i la dona: ell és qui porta els diners a casa i ella, qui té cura 

de les faenes domèstiques i dels fills i les filles. Paral·lelament, la classe obrera es caracteritza per 

____6____ inestabilitat familiar: moltes parelles no casades, fills o filles il·legítimes, solters a dojo..., 

però aquest estil de vida escapa al control social i la família burgesa s’acaba imposant com a model. 

I així arribem pràcticament als nostres dies, ja que es considera que la màxima expansió de la família 

conjugal ____7____ situa entre els anys 40 i 60 del segle xx i, a partir de llavors, es comença a parlar de 

la famosa crisi familiar.

Font: D. A., I la teva com és? Realitats familiars a Catalunya.

1. a) alhora b) a l’hora c) a les hores d) Ø

2. a) s’hi b) se n’ c) s’ d) se

3. a) en la que b) en que c) en què d) que

4. a) béns b) bens c) bes d) bés

5 a) -hi b) ’n c) -ne d) Ø

6. a) l’ b) la c) el d) li

7. a) se b) es c) s’hi d) se’n
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9 Trieu una opció de les dues que teniu a continuació i redacteu un text entre 180 i 200 paraules.

Opció A

L’altre dia vau trobar mitjançat les xarxes socials el perfil d’un bon amic de la infància de qui no sabeu 

res des de fa molts anys, i us decidiu a agregar-lo. Com que pot ser que no us reconega, heu d’enviar-li 

un missatge per a explicar-li qui sou. El missatge ha de contindre, per exemple, les dades següents:

• Experiències viscudes junts.

• La vostra vida acadèmica i/o laboral.

• L’estat sentimental.

• Fets ocorreguts en la vostra vida.

• Aficions actuals, etc.

Opció B

La setmana passada vau rebre un correu on se us informava que havíeu aconseguit el treball dels 

vostres somnis i que tants anys fa que espereu. Decidiu fer una festa a casa per a celebrar-ho amb 

tots els amics i coneguts. Abans, però, necessiteu escriure una invitació per a tots els convidats, que 

enviareu per correu electrònic. En la invitació, podeu incloure aquesta informació:

• Motiu de la celebració.

• Descripció del treball.

• Dades de la festa (hora, lloc, menjar...), etc.
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10 Heu trobat aquestes ofertes de treball en una aplicació de cerca de faena. Trieu l’oferta que més 

s’adapte al vostre perfil i escriviu una carta de presentació per a l’empresa que tinga entre 150 i 

170 paraules. Exposeu-hi les dades següents:

• Formació acadèmica (estudis, idiomes, cursos, etc.).

• Experiència laboral (altres treballs).

• Capacitats, aptituds i motivació (descripció).

• Altres dades (disponibilitat, lloc de residència, dades de contacte, etc.).

Empresa multinacional necessita personal per 

a gestionar vendes en línia

Requisits:

• Idiomes.

• Formació en màrqueting.

• Experiència en vendes.

• Coneixements informàtics.

Es busca:

• Persona activa, dinàmica, amb moltes ganes 

de treballar, extravertida, bon tracte amb el 

públic i que vulga formar part d’una empresa 

consolidada, però jove, amb un fort creixe-

ment a tots nivells, nacional i internacional. 

Capaç de treballar en equip i amb ganes de 

formar part de la plantilla existent.

S’ofereix:

• 40 h setmanals de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h de 

dilluns a divendres.

• Salari segons candidatura.

• Contracte de 6 mesos, renovable a 1 any i des-

prés indefinit.

Interessats envieu una carta de presentació 

amb la referència OFERTA28/18 al C/ Cava-

llers, núm. 2, CP 46000, València.

Restaurant gastronòmic necessita cambrers

Requisits:

• Idiomes.

• Experiència mínima de dos anys en el món de 

la restauració.

• Vehicle propi.

• Coneixement de les eines de cuina.

Es busca:

• Persona amb capacitat per a prendre deci-

sions; que tinga autonomia en el desenvo-

lupament de les seues responsabilitats i ca-

pacitat de treball en equip; que siga amable, 

comunicativa, receptiva, i amb certa ambició 

i lideratge si es desitja evolucionar en el seu 

marc competencial; que demostre capacitat 

per a orientar els clients i que siga capaç de 

dur a terme una autovaloració personal.

S’ofereix:

• Jornada laboral: 40 hores setmanals.

• Contracte de 6 mesos + 6 mesos i fix.

• Salari de 16.000 euros bruts anuals en 12 pa-

gues.

Els interessats podeu enviar una carta de pre-

sentació amb la referència OFERTA29/18 al 

C/ Principal, núm. 34, CP 46000, València.
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Àrea 5. Expressió i interacció orals

11 Heu de fer un monòleg sobre el tema que us proposem. Llegiu la introducció del tema i trieu les 

idees que considereu i, si voleu, afegiu-ne de pròpies.

Les xarxes socials

Gràcies a les xarxes socials, podem comunicar-nos amb persones amb qui no estem en contacte ha-

bitualment o, fins i tot, persones del nostre voltant amb qui no tenim compatibilitat horària. A més, 

ens permeten conéixer gent a la nostra ciutat amb qui podem compartir interessos, aficions, gustos, 

etc. Tanmateix, hi ha persones que només veuen inconvenients, com la falta de comunicació, la falta 

del contacte en persona, etc. I tu, què n’opines?

Treballar des de casa

Actualment hi ha moltes empreses que atorguen una certa flexibilitat als seus empleats perquè els 

permeten treballar des de casa. Aquesta situació es produeix perquè l’únic requisit per a treballar 

és un ordinador i connexió a la xarxa. Amb tot, hi ha empresaris que no accepten aquesta nova di-

nàmica, perquè creuen que els empleats no respectarien les hores de treball o bé el rendiment seria 

inferior. I tu, què n’opines?
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Àrea 5. Expressió i interacció orals

12 Heu de fer un diàleg amb un altre aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. Al final 

podeu arribar a un acord.

• Llegiu la introducció del tema i les idees que heu de defensar tot respectant el paper que us atorga 

la proposta.

• Mostreu-vos-hi participatius. Les intervencions han de ser equilibrades.

Aplicacions per a conéixer gent

Sou dos amics que voleu ajudar la vostra amiga Anna a trobar parella, però no us poseu d’acord amb 

la manera de dur-ho a terme. Penseu que les aplicacions del mòbil per a conéixer gent serien la millor 

opció, tot i que teniu posicions enfrontades sobre aquest fenomen social.

Persona A

Creus que aquestes aplicacions faciliten trobar la parella ideal i sense moure’t de casa. Es poden tro-

bar persones amb els mateixos interessos i, fins i tot, pots veure’n una fotografia abans de conéi-

xer-vos personalment. És una manera efectiva per a evitar perdre el temps amb cites sense èxit.

Persona B

Creus que aquestes aplicacions són molt impersonals i que sovint s’hi diuen moltes mentides. No 

creus que les fotografies que usen els usuaris siguen realistes, ja que tothom sempre posarà la millor 

foto per a causar una bona impressió. Hi ha molts aspectes que manquen: la mirada, la veu, els gestos, 

etc.
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Transcripció dels textos de comprensió oral

Exercici 1
Bon dia. Un dia més, esteu escoltant aquest espai 

dedicat a tots aquells que estan buscant faena. 

Com cada dimarts, en començar el programa T’ho 
demanes, us llegim les ofertes que té l’espai munici-

pal d’ocupació. Pareu bé les orelles si sou personal 

de l’hostaleria, en busquen a Vila-real. Demanen 

una persona dinàmica, molt polivalent i amb mol-

ta disponibilitat horària. Hauria de dedicar-se a 

l’atenció al client, a la neteja del local i a la prepa-

ració de comandes. Es busca preferiblement una 

persona d’entre 18 i 35 anys disposada a treballar 

en torns rotatius de dilluns a diumenge o, fins i 

tot, els caps de setmana. Hauríeu d’enviar el vos-

tre currículum a borsadetreball@vilareal.vila i és 

l’oferta número 1. També es demana un advocat o 

una advocada laboralista amb experiència mínima 

de cinc anys en dret del treball i del funcionariat, i 

de la seguretat social. La faena serà assessorar en 

matèria d’accidents de treball i de totes les presta-

cions a la seguretat social, a més d’orientar i actuar 

en processos judicials en l’àmbit laboral, funcional 

i estatutari. S’ha de ser llicenciat o tindre un grau 

en titulació de Dret. Recordeu que els interessats 

heu d’enviar el vostre currículum a borsadetre-

ball@vilareal.vila i l’oferta d’advocat o advocada 

laboralista és la número 2.

Font: Espai Municipal d’Ocupació  

Ajuntament de Salt (adaptació)

Exercici 2
EntrEvistador: I tens un llibre que es diu Comuni-

cació persuasiva per a l’entrevista de feina?

Escriptora: Sí, precisament en aquest llibre expli-

co part de tot això que estaves comentant fa 

un momentet. Què s’ha de fer per fer una bona 

entrevista, i com comuniquem.

EntrEvistador: Clar, que això és la clau, no?

Escriptora: Sí, perquè descuidem moltes coses en 

comunicació, sobretot en comunicació no ver-

bal, que es diu, la descuidem bastant.

EntrEvistador: Per això és important saber-ne les 

claus. Tu has fet, fins i tot, un decàleg.

Escriptora: Sí, de fet, més enllà de l’entrevista, 

també el currículum és important fer-lo molt 

bé. Per tant, tocarem una mica de tot. El primer 

punt de tots és conèixer-se bé. Si tu vols vendre 

un producte, has de conèixer bé el producte, si 

em permets el paral·lelisme. Per tant, ens hem 

de conèixer molt bé: quins són els punts forts 

que tinc, quines són les habilitats, quines apti-

tuds, actituds, coneixements, etcètera, i també 

quines són aquelles àrees on vaig una miqueta 

més coix o coixa, i que valdria la pena millorar o 

almenys, mira, si no m’ho pregunten, doncs no 

dir-les a l’entrevista. Evitem dir-ho. En una en-

trevista ja sabem que no s’ha de mentir perquè 

si t’agafen això dóna molt mala imatge. Ara, no 

cal dir allò que et pot perjudicar si no t’ho pre-

gunten.

EntrEvistador: Autoconèixer-se, saber qui ets i 

què pots oferir.

Escriptora: Exacte.

EntrEvistador: Segon punt.

Escriptora: Seguim, doncs. Comentàvem fa un 

momentet la comunicació, i això precisament 

en el llibre ho amplio moltíssim. El procés de 

comunicació tant verbal com no verbal. Quan 

utilitzem el llenguatge, moltes vegades és po-

bre. Jo el que em trobo quan faig entrevistes 

és que és bastant pobre, el llenguatge. Caldrà 

que busquem un vocabulari més precís, que 

tingui més a veure amb l’experiència que te-

nim, amb l’activitat que hem desenvolupat. 

Busquem paraules que ens cridin l’atenció. Si 

sempre diem les que diu tothom... I després hi 

ha una qüestió de comunicació no verbal, que 

no és només la gestualitat i com moc les mans, 

si les tinc aquí, allà, si creuo les cames, si creuo 

els braços, etc. És també el to de veu que uti-

litzem. Ara imagina’t que jo comencés a parlar 

així... que monòton! Quin rotllo! Llavors, què 

és el que passa? Doncs que no predisposes po-

sitivament l’entrevistador. Volem veure gent 

dinàmica, volem veure gent amb energia, amb 

sang a les venes i ganes d’entrar al nostre equip 

de treball. Aquesta diria que és una premissa 

important en la comunicació no verbal, i també 

el rostre, el contacte visual.
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EntrEvistador: Mantenir la mirada.

Escriptora: Sí, no inquisidora, però sí mantenir 

la mirada. No mirem a la paret. Estem parlant 

amb una persona. I una persona que vol des-

cobrir quins són els punts que et connecten 

com a candidat a la feina que està oferint. És 

com les dues peces d’un puzle. Jo estic buscant 

aquell tros on s’uneixen les peces.

Font: Cadena Ser (adaptació)

Exercici 3

Testimoni 1

Bon dia. Jo vaig cursar un grau mitjà de tècnic en 

Explotació de Sistemes Informàtics i un grau su-

perior de Disseny d’Aplicacions Informàtiques. Al 

grau mitjà érem quatre xiques repartides en dues 

classes i, al grau superior, jo era l’única xica de qua-

tre classes. La veritat és que tant companys com 

professors em van fer sentir molt integrada i mai 

he rebut cap comentari que m’incomodara, més 

bé al contrari: m’he emportat molts bons amics 

d’aquests anys. En acabar els estudis, vaig treba-

llar d’informàtica i ací sí que va ser on vaig viure 

alguns moments incòmodes, com ara arribar a una 

empresa i que em digueren: «Millor que te’n vages, 

jo vull que vinga un xic» o «Ai, que mona! Una xica 

informàtica». La veritat és que el meu cap sempre 

ha confiat en la meua professionalitat i ha criticat 

aquests moments que m’han fet sentir incòmoda.

Testimoni 2

Jo entenc que no hi ha diferències entre un home i 

una dona. Si arribem on arribem és per l’esforç, el 

treball, la constància, l’actitud, la forma de ser, de 

veure les coses i la vida. No per ser dona o per ser 

home. Al sector vitícola hi ha poques dones, però 

jo simplement pense que és un sector que atrau 

més a l’home que a la dona.

Testimoni 3

El micromasclisme te’l trobes en el dia a dia de la 

societat. Quan ets un directiu home, ets un tio va-

lent, emprenedor, amb bones idees. Quan ets una 

dona directiva, ets simpàtica, eficaç, vas ben ves-

tida o no, ets una dona de caràcter. Caram, que no 

tenim tots caràcter! Tòpics i més tòpics.

Testimoni 4

La primera vegada que vaig patir discriminació al 

món del còmic, per exemple, va ser quan vaig col-

laborar en la revista El Martes. Des de la primera 

setmana, vaig rebre moltíssimes crítiques d’homes 

indignats dient que la meua pàgina no pintava res a 

la revista, que la llevaren o si no deixarien de com-

prar-la o de llegir-la. És cert que fins ara havien col-

laborat a la revista una o dues xiques amb seccions 

minúscules i mai cap havia tingut, almenys en la 

meua època, una pàgina sencera, però això no és 

cap motiu per a la discriminació que vaig patir.

Font: Cadena Ser (adaptació)


