
MONÒLEG/MEDIACIÓ:  «Foment de la lectura»  C2

• Llegiu la introduccioó  del tema i els suggeriments.

• Fes una lectura comprensiva i valorativa de les seguü ents propostes per promoure i fomentar la lectura. A continuacioó , descriu i comenta-les

des d’un punt de vista críótic (avantatges i inconvenients). A meós, afegeix altres propostes que hi consideres favorables i beneficioses.

• Parleu del tema que us proposem durant 3-4 minuts.

Eres el/la representant de l’AMPA del centre on estudien els teus fills. A partir d’aquest afirmació de Gemma Lluch, professora de la UV, fes
una xicotet discurs per informes els pares sobre quines accions podem fer des de casa per fomentar entre els alumnes la lectura i
concretament la lectura de llibres en valencià: 

«Per a la implantació del Pla Valencià de Foment de la Lectura i el Llibre fem unes recomanacions prèvies, detectem les necessitats
informatives i formatives i proposem unes primeres accions». 
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Gemma Lluch, «Propostes per al pla de foment del llibre i de la lectura», www.ccma.cat
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MONÒLEG:  «Els castics»  C1/C2

• Llegiu la introduccioó  del tema i els suggeriments.

• Escolliu tres o quatre idees per incloure-les en la vostra exposicioó . Si voleu, podeu afegir-n’hi de proò pies.

• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts.

L’eficàcia dels castics al segle XXI 

Els sistemes educatius han variat molt al llarg del temps i per sort queda lluny aquella frase de "la lletra, amb sang entra", que feia refereòncia al fet
que educar amb maò  dura era la millor manera d'inculcar coneixements als nens. Actualment el recurs del castic es fa servir poc, tant per pares
com per educadors, que l'han substituïït per conductes de reforç positiu.

• Les normes de conducta 

• Castics eficaços?

• Les noves tecnologies

• Alternatives al castic

 1



MONÒLEG. «Economia» C1/C2

• Cal preparar un monòleg de 3 o 4 minuts, aproximadament. 

• A continuació s’exposa el tema sobre el qual cal parlar i les idees que, entre d’altres, cal 
desenvolupar. 

“Què és un nínxol del mercat”

Com a exemples per a entendre el que pot ser un nínxol de mercat, podem trobar, per exemple, l'alimentació. Davant
la  consolidació  del  veganisme i  l'auge  dels  productes  naturals,  els  supermercats  que  ofereixen  menjar  i  beguda
d'aquest tipus han crescut com l'escuma. Els consumidors necessitaven trobar els seus aliments i els supermercats
específics van començar a créixer fins a límits insospitats. I, a partir d'ací, els restaurants, els llocs de menjar ràpid…
Es va trobar un nínxol de mercat i es va aprofitar. I així, moltíssims més. Òbviament, si tot està unit a Internet i a la
Xarxa 2.0, també podem trobar nínxols de mercat a l'altre costat de la pantalla de l'ordinador o del telèfon mòbil.
Actualment, els exemples més recents ens porten, sobre tot, a l'hora de realitzar comandes a domicili. No solament
parlem de menjar, sinó també de compres de qualsevol producte.

• Importància d’emprendre un projecte en l’actualitat

• Nínxol del mercat, necessitat social o estratègia de màrqueting? 

• Efecte positiu o negatiu en la societat

• Importància del nom en els projectes

valenciaactiva.valencia.net, 
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INTERACCIÓ: “Protecció de dades”  (C1/C2)

Heu de fer un diàleg amb un altre/a aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. 

Llegiu la introduccioó  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,  eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos participatius com ho faríóeu en una  
conversa habitual. 

Si ho creieu convenient, podeu acabar amb un acostament d’opinions justificat.

 

CANDIDAT/A   A 

Ets client d’una entitat bancària i, després de les últimes notícies i correus que hem rebut sobre la llei de protecció de dades, 
continues molt preocupat. No et refies massa de l’ús que fan amb les teues dades personals i, per això, et dirigeixes a la teua 
oficina per parlar amb un empleat del banc perquè t’informe i t’explique la situació (5-7 minuts).

• Quines novetats introdueix aquesta normativa?

• Per a què es tractes les dades el client?

• A qui es comuniquen les dades?

• El client quins drets té sobre les seues dades?

• Qui s’encarrega de vetlar pel compliment de la normativa?
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INTERACCIÓ: “Protecció de dades”  (C1/C2)

Heu de fer un diàleg amb un altre/a aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. 

Llegiu la introduccioó  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,  eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos participatius com ho faríóeu en una  
conversa habitual. 

Si ho creieu convenient, podeu acabar amb un acostament d’opinions justificat.

CANDIDAT/A  B

Ets empleat d’una entitat bancària i reps un client preocupat per l’ús que s’hi fa amb les seues dades personals. 
Després de les últimes notícies i correus que hem rebut sobre la llei de protecció de dades, n’hi ha una mica de 
desconfiança i molts dubtes entre els clients. Informa’l una mica i intenta minvar la seua preocupació (5-7 minuts).

• Quines novetats introdueix aquesta normativa?

• Per a què es tractes les dades el client?

• A qui es comuniquen les dades?

• El client quins drets té sobre les seues dades?

• Qui s’encarrega de vetlar pel compliment de la normativa?
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INTERACCIÓ: “Ciència i tecnologia”  (C1/C2)

 

CANDIDAT A 

ACTIVITAT: La revista "Science", com cada any, ha triat els avenços i fracassos científics més importants d’enguany. Treballes a l’equip 
que porta avant aquest projecte. Exposa i argumenta si els següents punts són avanços científics o no, en què ens podrien beneficiar o 
perjudicar socialment i si caldria publicar-ho o no a la revista (5-7 minuts).

• Una teràpia molecular contra el càncer. S’ha aprovat la utilització terapèutica d’un medicament que impulsa el sistema immunològic. En casos de 
tumors sòlids avançats en què les cèl·lules canceroses tinguen una deficiència en els gens que reparen el DNA, independentment de l’òrgan d’origen del 
tumor, el sistema immunològic reconeix les cèl·lules com a estranyes i les elimina.

• La descripció d’una nova espècie d’orangutan. Les mesures anatòmiques, el comportament i, sobretot, l’evidència genòmica van obligar a proposar 
una tercera espècie d’orangutan, Pongo tapanuliensis, de l’illa de Sumatra. Probablement erupcions volcàniques van forçar la generació d’espècies per 
separació geogràfica. Només en resten vuit-cents exemplars.

• La teràpia gènica. Gràcies al subministrament d’un gen que els mancava a les neurones de la medul·la espinal, enguany s’ha aconseguit que se salvaren 
infants amb una malaltia neuromuscular hereditària mortal. El gens se’ls ha inoculat amb un virus inofensiu, s’ha incorporat al seu genoma i ha permès 
que els infants pogueren parlar, asseure’s i, en alguns casos, córrer.

• Els tres fracassos científics de 2017 han estat l’allunyament de l’administració Trump de la recerca; la renúncia a l’acord climàtic de París, la derogació 
de normes mediambientals i els retalls de pressupost en agències de recerca van moure la comunitat científica global en la Marxa per la ciència. També 
s’ha citat l’assetjament sexual a institucions de recerca dels Estats Units i, finalment, la reducció demogràfica de cetacis. 

C. Junyent: www.naciodigital.cat (2017). Adaptació
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http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)31245-9
http://www.naciodigital.cat/
https://www.naciodigital.cat/noticia/129870/mon/cientific/peu/guerra/contra/politiques/trump


INTERACCIÓ: “Ciència i tecnologia” (C1/C2)

CANDIDAT B

ACTIVITAT: La revista "Science", com cada any, vol publicar els avenços i fracassos científics més importants d’enguany. Treballes a 
l’equip que porta avant aquest projecte. Exposa i argumenta si els següents punts són avanços científics o no, en què ens podrien 
beneficiar o perjudicar socialment i si caldria publicar-ho o no a la revista (5-7 minuts).

• Nous cranis endarrereixen la data d’aparició de l’espècie humana. La troballa de restes humanes al Marroc de fa tres-cents mil anys suggereixen que 
hi va haver una expansió de grups humans que van evolucionar a diversos llocs del continent i que hagueren pogut tenir descendència entre ells. Les 
nostres arrels africanes podrien ser més profundes del que s’havia considerat fins ara.

• La detecció d’ones gravitacionals per l’observatori LIGO, als Estats Units, ja va ser destacada com a notícia científica el 2016 i ho és altre cop 
enguany. La detecció va comportar la confirmació de la Teoria de la Relativitat General exposada fa més d’un segle per Albert Einstein.

• Imatges de la vida a escala atòmica. El Premi Nobel de Química d’enguany va anar als científics que van desenvolupar una tècnica, la criomicroscòpia 
electrònica, que permet congelar i visualitzar biomolècules en activitat. A banda del Nobel, enguany ha millorat la instrumentació de la tècnica, 
especialment en el processament d’imatges.

• Els tres fracassos científics de 2017 han estat l’allunyament de l’administració Trump de la recerca; la renúncia a l’acord climàtic de París, la derogació 
de normes mediambientals i els retalls de pressupost en agències de recerca van moure la comunitat científica global en la Marxa per la ciència. També 
s’ha citat l’assetjament sexual a institucions de recerca dels Estats Units i, finalment, la reducció demogràfica de cetacis. 

C. Junyent: www.naciodigital.cat (2017). Adaptació
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http://www.naciodigital.cat/
https://www.naciodigital.cat/noticia/129870/mon/cientific/peu/guerra/contra/politiques/trump
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/
https://www.naciodigital.cat/opinio/12554/canco/univers
https://www.naciodigital.cat/noticia/132677/nous/cranis/nous/origens
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