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Àrea 1. Comprensió, expressió i interacció escrites

1 Llegiu el text següent i contesteu les preguntes que hi ha a continuació.

L’exercici provoca canvis en el cervell

L’exercici físic afavoreix el benestar general; dir això no és cap novetat. Tampoc ho és dir que té un 

efecte beneficiós sobre la salut del cervell i les funcions cognitives. A banda dels beneficis que té per 

al sistema cardiovascular, se sap que alenteix l’envelliment del cervell, contribueix a superar les de-

pressions, accelera la recuperació en persones que han patit un vessament cerebral o un atac d’epi-

lèpsia i alenteix la progressió de malalties neurodegeneratives com l’alzhèimer i el pàrkinson.

Tanmateix, fins ara no es coneixia el mecanisme precís que relaciona l’exercici físic amb tots 

aquests efectes sobre el cervell. Un equip d’investigadors de la Facultat de Medicina de Harvard i 

de la Universitat de Michigan, als EUA, encapçalat per Michael E. Greenberg i Bruce M. Spiegelman, 

han trobat la solució: l’exercici físic fa que els músculs fabriquen una proteïna que, després d’un llarg 

però ràpid periple, indueix canvis físics tangibles en el cervell. Ho acaben de publicar a la revista Cell 
Metabolism, i la seua aportació obri la porta a la creació de nous fàrmacs neuroprotectors.

Després de fer exercici físic, especialment si és de resistència, ens sentim bé. El nostre estat 

d’ànim millora, veiem el món amb més optimisme, ens notem més actius i, si abans de començar tení-

em algun dolor, probablement la sensació disminueix. Tots aquests efectes es deuen a l’alliberament 

d’unes substàncies químiques anomenades endorfines. Literalment, unes morfines endògenes, unes 

substàncies amb una activitat similar a la de l’opi que interactuen amb receptors del cervell, i això fa 

que s’activen unes neurones determinades que indueixen sensacions positives, redueixen l’estrés, 

augmenten l’autoestima i milloren el son.

Tanmateix, l’activitat d’aquestes neurones no explica de cap manera els altres efectes benefici-

osos que l’exercici té sobre el cervell, els quals requereixen canvis físics en la seua estructura, no 

només en l’activitat d’algunes neurones.

Del múscul al cervell

Quan fem exercici de resistència, el nostre cervell també incrementa l’expressió d’una molècula ano-

menada BDNF, un factor neurotròfic. El BDNF produeix canvis morfològics tangibles en el cervell, 

especialment en algunes àrees com l’hipocamp, implicat en la consolidació i la gestió de la memòria.

Els canvis que són més destacats consisteixen en un increment de la supervivència de les neuro-

nes i de la seua plasticitat, la formació de noves connexions nervioses, la migració de neurones cap 

a àrees on poden ser necessàries i la formació de neurones noves, una activitat que en condicions 

normals està molt restringida al cervell.

Sens dubte, aquests canvis físics, que modifiquen l’estructura morfològica del cervell, expliquen sa-

tisfactòriament els beneficis de l’exercici sobre les capacitats cognitives, com l’aprenentatge i la memò-

ria, i també l’acceleració de la recuperació en les persones que han patit danys cerebrals i l’alentiment 

en la progressió de les malalties neurodegeneratives i de l’envelliment mental en general.

Tanmateix, quin lligam molecular hi ha entre l’exercici físic en els músculs i l’increment de produc-

ció de BDNF en el cervell? Quan fem exercici, les cèl·lules musculars incrementen el seu metabolisme, 
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i això està regulat per una proteïna anomenada PGC-1. Utilitzant diversos tipus de ratolins als quals 

sotmetien a diversos règims d’exercici físic en rodes giratòries, Greenberg, Spiegelman i els seus 

col·laboradors van detectar que la proteïna PGC-1 també fa que incremente la producció d’una al-

tra proteïna anomenada FNDC5, la qual contribueix a la gestió energètica dels greixos corporals. 

Tanmateix, també van veure que aquesta proteïna és tallada de manera específica per les mateixes 

cèl·lules musculars que la fabriquen, i que un dels fragments que es genera, anomenat irisina, viatja 

per la sang fins al cervell. Una vegada al cervell, actua de neurohormona i estimula les neurones a 

fabricar més BDNF, la qual cosa té les conseqüències que ja s’han explicat sobre la salut del cervell.

Nous fàrmacs

A banda d’haver resolt una qüestió important del funcionament del nostre cos, al final de l’article els 

autors destaquen que «la producció sintètica d’irisina podria generar un fàrmac capaç d’actuar com 

a neuroprotector en determinades patologies i de millorar les capacitats cognitives especialment en 

les persones grans», quan els efectes de l’inevitable envelliment es fan més evidents.

DAviD BUENo (adaptació)

1. Estudis recents han arribat a la conclusió que...

a) l’exercici físic provoca que el cervell genere substàncies que alenteixen l’aparició de demències.

b) els fàrmacs neuroprotectors alenteixen l’envelliment i contribueixen a previndre vessaments ce-

rebrals o a recuperar-se’n.

c) hi ha una proteïna que es crea amb l’exercici físic i que provoca alteracions perceptibles en el 

cervell.

2. Segons el text, les endorfines...

a) poden ser addictives.

b) són substàncies químiques produïdes pel cos humà.

c) Les dues respostes anteriors són correctes.

3. Amb l’exercici físic...

a) s’afavoreix la memòria i millora el metabolisme.

b) es produeix un efecte en cadena que repercuteix finalment en l’augment de la molècula BDNF.

c) la proteïna FNDC5 estimula la gestió energètica del greix i provoca que s’incremente l’expressió 

de la proteïna PGC-1.

4. La neurohormona anomenada irisina...

a) prové, en part, de la proteïna FNDC5.

b) contribueix a fabricar BDNF.

c) es produeix en els músculs.

5. Els fàrmacs neuroprotectors compostos per irisina...

a) encara no estan a la venda.

b) impedeixen que els símptomes d’envelliment s’evidencien.

c) podrien ser sintètics.
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2 Escriviu un text argumentatiu a partir d’una de les dues citacions següents.

Opció A

Les relacions personals són la base de la convivència social. Com que una empresa és una organitza-

ció social, si les persones que la integren no tenen unes relacions òptimes, és impossible que l’empre-

sa funcione.

iolANDA GUiU

Opció B

Si ha estat tan difícil de comunicar el canvi climàtic i tan complicat de generar respostes ciutadanes 

és perquè s’ha percebut i s’ha emmarcat com un problema eminentment ambiental. El canvi climàtic, 

però, és un problema absolutament transversal que toca economia, toca turisme, toca salut, molta 

salut, toca educació, producció, agricultura, pesca, ramaderia... ho toca tot.

ANDrEU EsCrivà
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3 Heu llegit una notícia sobre la inclusió laboral de les persones amb alguna discapacitat i decidiu 

escriure una carta a la direcció del diari, amb una extensió entre 200 i 220 paraules, on exposeu 

els problemes i proposeu solucions per a afavorir l’augment de l’ocupabilitat de les persones amb 

alguna discapacitat.
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4 Llegiu el text següent i empleneu-lo amb la resposta adequada perquè tinga sentit complet. Useu 

la graella que us facilitem.

Visca la llibreta i el bol

____1____ vaig perdre el mòbil. Per sort –i perquè hi ha molt bona gent– el vaig recuperar ____2____ 

unes hores. En el moment que vaig ____3____ que no el ____4____ em va caure el món a sobre. Justa-

ment va ser quan volia consultar a l’agenda l’adreça on anava. Vaig ____5____ un telèfon a alguna bona 

persona i ____6____ que me la poguera donar, però no em sé de memòria cap número on em pogueren 

donar aquella informació.

A casa tinc un munt de cintes de casset, discos de vinil, cederoms, cintes de vídeo domèstiques i 

pel·lícules en vHs, però és com si no tinguera res. ____7____, no tinc cap aparell ____8____ funcionen.

Durant el ciberatac de divendres, el sistema sanitari de Londres no podia ni fer proves als paci-

ents ni ____9____ els historials mèdics.

Ens estem abocant de cap i amb una entrega absoluta a un món connectat fabulós, ____10____ un 

munt de proves diàries de la seua ____11____ fragilitat.

I les solucions que ens ofereixen són també virtuals: actualitzacions de sistemes. Em sembla tan 

vulnerable el remei com la malaltia. Quan vaig perdre el mòbil anava a fer una conferència, i vaig 

celebrar que la portava preparada en una llibreta escrita a mà i no a l’apartat de notes del telèfon. 

Cada vegada que trobe un àlbum antic de fotos ____12____ m’emociona girar full i saber que aquelles 

imatges són allà, no les he de buscar en cap disc dur ni he de lamentar que cap virus se les haja endut.

Crec que el meu món de seguretat no el construiré amb còpies de seguretat virtual, ____13____ 

amb artefactes reals, invulnerables a virus i a possibles caigudes de ____14____ o del wifi. Un món ple 

de llibres a les prestatgeries, en què un actiu molt important el té la meua memòria, no la de cap disc 

dur. En el meravellós i ____15____ món connectat, el més segur de cada casa serà el que no necessite 

endoll ni cap connexió, els objectes i els afectes amb total autonomia. Com una llibreta i un boli.

CArlEs CAPDEvilA (adaptació)

1. a) Abans d’ahir b) Abans ahir c) Abans-d’ahir

2. a) al cap d’ b) després c) a la cap d’

3. a) adonar-me’n b) adornar-me c) donar-me compte

4. a) duia b) duïa c) düia

5. a) pensar en pidolar b) pensar a pidolar c) pensar amb pidolar

6. a) telefonar algú b) telefonar a algú c) telefonar a d’algú

7. a) No debades, b) Tot i això, c) Encara així,

8. a) en el que b) en què c) en que

9. a) consultar-hi b) consultar-ne c) consultar

10. a) tot i tenir b) tanmateix tenir c) per tal de tenir

11. a) inmensa b) immensa c) immença

12. a) impreses b) impresses c) inpresses

13. a) sino b) si no c) sinó

14. a) el llum b) la llum c) les llums

15. a) hiper-fràgil b) hiperfràgil c) hiper-fragil
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5 Empleneu els espais buits amb la paraula o paraules adequades al context, segons la definició que 

es dóna per a cada cas.

Joc

És com un ____1____ de la vida, una preparació que ens fa forts per ____2____ tota mena de frustracions 

i dificultats. Servint-se de la imaginació, ens posa davant situacions ____3____ i ens obliga a afrontar 

____4____ que la ____5____ no és capaç de plantejar.

A diferència d’una feina, és gratuït. No en traiem cap profit material i, sobretot, no el fem per 

obligació. «Juga!» és una demanda impossible perquè el joc neix de l’____6____ igual que tota força 

creativa.

Només juguem quan ens sentim mínimament protegits i estimats, i és potser l’activitat que més 

entrena a ser feliç perquè genera comunicació, confiança i alegria i ____7____ els mals esperits que 

____8____ la depressió.

Té unes fronteres invisibles de temps i espai i unes regles ____9____. Crea un univers paral·lel on 

tot té sentit i, com que sabem qui som i què hi hem de fer, viure es torna una aventura emocionant 

que ____10____ pors i conflictes creant complicitats.

Avui, ____11____ de Reis, hauria de ser l’activitat dominant, però la progressiva ____12____ dels 

adults en l’espai de la infantesa fa que alguns nens n’hagin perdut l’____13____.

Quan una joguina és tan intel·ligent que només s’hi pot jugar tal com ella mana, passa a ser un 

producte de consum que deixa un intens ____14____ d’insatisfacció.

No hi pot haver oci creatiu sense un avorriment previ que torni a connectar cada nen amb el seu 

desig. Res no pot ser màgic si no ha sigut llargament ____15____. El pitjor enemic del joc és la saturació 

d’estímuls.

AlBErt PlA NUAlArt (adaptació)

1. Prova o conjunt de proves que es fa per a verificar si una cosa respon al seu objectiu, a la finalitat 

a què està destinada.

2. Tolerar, sofrir amb resignació.

3. Desacostumat, extraordinari.

4. Reptes.

5. Qualitat de quotidià.

6. Qualitat d’espontani.

7. Expulsar.

8. Desenvolupar (una malaltia) des del moment en què es contrau fins que apareixen els primers 

símptomes.

9. Que pot ser endevinat o sobreentés sense estar expressat formalment.

10. Expulsar amb exorcismes.

11. El dia següent de.

12. Acció d’introduir-se indegudament en un lloc.

13. Perdre l’orientació, la facultat de saber per on es va o què es fa.

14. Sabor desagradable que deixa una cosa.

15. Desitjar intensament o immoderadament la possessió (d’una cosa o d’una persona).
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6 A continuació hi ha sis parelles d’oracions. Partiu de la primera per a emplenar els espais buits de 

la segona, de manera que les dues tinguen el mateix significat.

El que escrigueu en l’espai buit de la segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha en 

la primera.

1.  L’ampliació del port comportarà urbanitzar un terreny limítrof d’horta. 

•  La propietat limítrofa d’horta del port serà urbanitzada pròximament.

2.  L’objectiu del projecte és que els infants exploren els materials lliurement i en traguen conclusi-

ons per ells mateixos. 

•  ................................................ fi del projecte és que els infants exploren els materials lliurement i en traguen 

conclusions per ells mateixos.

3.  El nostre sistema educatiu respon a les necessitats del nostre mercat de treball? 

•  No sabem si durant els darrers anys s’ha estat ................................................ al que esperava el nostre mercat 

de treball.

4.  No és capaç de portar al dia les comandes i la faena diària de l’horta. 

•  Entre les comandes i la faena diària de l’horta no dóna ................................................. .

5.  Et faré deu recomanacions per a fer lleu la tornada a la rutina després de les vacances. 

•  ................................................ la tornada a la rutina després de les vacances, et serà molt fàcil amb aquestes deu 

recomanacions.

6.  Sense la documentació acreditativa, no puc inscriure’m a l’atur, així que demà aniré a presen-

tar-la. 

•  Demà aniré a presentar la documentació acreditativa, ................................................ no puc inscriure’m a l’atur.
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7 Tot seguit escoltareu un àudio sobre els bancs de temps. Cal que recolliu la informació necessària 

per a elaborar un text, d’acord amb les indicacions que trobareu avall, que ha de contindre entre 

140 i 160 paraules.

La revista digital comarcal Colze a Colze t’ha encarregat que escrigues un article divulgatiu sobre els 

bancs de temps. Cal que tractes, entre altres, aspectes com els següents.

• Valors que hi ha darrere d’aquestes iniciatives

• Motius del revifament dels bancs de temps

• Avantatges i desavantatges dels bancs de temps

• Perspectives de futur dels bancs de temps
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8 Desenvolupeu la informació següent per tal de donar una bona explicació a una persona que vol 

conéixer les característiques de les ajudes següents.
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9 Heu de fer un monòleg sobre el tema que us proposem. Llegiu la introducció del tema, trieu-ne les 

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

Medicina alternativa

Durant les darreres dècades, hi ha molta gent que ha tornat a recórrer a la medicina alternativa per 

tractar malalties i dolències, fet que genera, però, controvèrsia en la nostra societat.

Idees

• Quines teràpies alternatives coneixes? En què consisteixen?

• Quins són els avantatges d’aquestes tècniques? I els desavantatges?

• Quines són les causes per les quals la gent s’hi interessa?

• Quina creus que ha de ser la relació entre la medicina alternativa i el sistema públic de salut?

• S’han d’ensenyar les tècniques de medicina alternativa a les aules de les facultats de Medicina?
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10 Heu de fer un diàleg amb un altre aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. Al final 

podeu arribar a un acord.

Persona A

Participes en una tertúlia de ràdio juntament amb altres veïns de la ciutat. El tema central de hui és la 

mobilitat a la ciutat. En la presentació es posa sobre la taula la necessitat de transformar les ciutats 

i readaptar-les al pols de les persones i els mitjans de transport nets i sostenibles. La proposta que 

centra el debat és la transformació en zona de vianants del centre històric.

Hi ha un corrent d’opinió que hi està molt d’acord perquè permet traure els cotxes del centre 

històric, cosa que repercuteix en la millora de la qualitat de vida dels veïns i de l’economia.

Intenteu justificar aquesta opinió durant el torn obert de paraules.

Idees

• El comerç local es dinamitza.

• S’atraurà més turistes.

• Comporta una millora mediambiental.

• Major seguretat, tranquil·litat i comoditat per als vianants.

Persona B

Participes en una tertúlia de ràdio juntament amb altres veïns de la ciutat. El tema central de hui és 

la mobilitat a la ciutat i, en concret, la transformació en zona de vianants del centre històric. En la 

presentació es posa sobre la taula la necessitat de transformar les ciutats i readaptar-les al pols de 

les persones i els mitjans de transport nets i sostenibles.

Hi ha un corrent d’opinió que no hi està d’acord perquè considera que complica el dia a dia dels 

veïns de dins del centre històric i de fora, així com dels comerciants.

Intenteu justificar aquesta opinió durant el torn obert de paraules.

Idees

• Trasllada els conflictes de circulació a altres zones de la ciutat.

• Es redueixen els llocs d’aparcament.

• Es dificulta l’accés a persones amb mobilitat reduïda.

• El comerç tindrà pèrdues perquè la demanda es desplaçarà a les grans superfícies.
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Transcripció dels textos de comprensió oral

Exercici 7
Els bancs de temps demostren  

que la solidaritat pot substituir l’euro

Instal·lar un llum, recollir uns xiquets del col·legi, 

una neteja de cutis, arreglar els baixos d’uns pan-

talons nous o cuinar una safata de llesques amb 

ou són alguns dels serveis que ofereixen les apli-

cacions informàtiques dels més de 300 bancs de 

temps que funcionen actualment a Espanya. El que 

es va iniciar fa més d’una dècada de forma mino-

ritària s’està consolidant com una alternativa que 

construeix comunitats basades en la solidaritat, la 

confiança i el suport mutu.

Malgrat ser encara una cosa desconeguda per 

a molts, Espanya està registrant un notable incre-

ment en el nombre de bancs de temps en l’últim 

any. En tan sols dos mesos, l’únic llistat que agluti-

na totes aquestes organitzacions ha sumat més de 

30 noves iniciatives.

Els bancs de temps pretenen canviar favors 

per favors, serveis per serveis i bandejar així l’euro 

com a unitat de mesura al voltant de la qual gira un 

acord. És essencial que els intercanvis es realitzen 

de forma altruista i desinteressada, pensant més 

en l’interés de l’altre que en el propi. De fet, una de 

les seues màximes és que no siguen recíprocs. L’es-

quema és: A dóna a B, però B ho fa amb C. D’aques-

ta forma es garanteix la no professionalització i el 

no aprofitament personal dels serveis prestats, 

que és una de les crítiques més repetides.

Però, per què és necessari un altre tipus de di-

ners? Edgar Cahn, expert en bancs de temps nord-

americans, ho explica en la publicació Diners que no 
tenen preu: «Les relacions genuïnes no tenen preu. 

Quan donem una hora per reconstruir la comuni-

tat, estem construint alguna cosa que no pot com-

prar-se. Aquestes iniciatives estimulen que valo-

rem el nostre temps, que ens valorem a nosaltres 

mateixos. Són una forma de construir i fomentar 

una comunitat sana, de conéixer-se i respectar-se 

al marge dels diners».

Els defensors d’aquest tipus d’iniciativa de-

fensen que la crisi mundial ha posat de manifest la 

incapacitat del sistema econòmic per atendre i so-

lucionar els problemes als quals s’enfronten les so-

cietats actuals. El temps es converteix així en una 

nova moneda que potencia les diferents habilitats 

per igual i garanteix que els intercanvis es produïs-

quen de forma honrada i justa. En aquest sentit, els 

bancs de temps són el pas previ a una major evolu-

ció: l’intercanvi totalment altruista.

Banc de temps Sagrada Família (adaptació)


