
COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons 
els arguments que us donem.

Treballar a l’agost a l’oficina

En un país on tradicionalment la majoria d’empreses tanquen el mes d’agost i la gent ho aprofita per a 
fer vacances, treballar durant aquest període de l’any també té alguns avantatges. “La tranquil·litat que 
es respira a l’oficina quan tothom és fora ajuda a concentrar-se més fàcilment. Durant aquests dies hi 
ha menys interrupcions laborals i això redunda en més eficàcia, productivitat i, per tant, hi ha menys 
pèrdues de temps”, explica Gina Aran, experta en recursos humans i professora d’Economia i Empresa 
de la UOC.

Segons Aran, aquest no és l’únic benefici: “Per una banda, aquesta tranquil·litat permet reorganitzar-se 
i planificar la feina del curs que ve i, per una altra, és un bon moment per a renovar l’espai de treball, 
ordenar l’arxiu, fer neteja de documents i fer tasques que han quedat pendents el primer tram de l’any”.

L’experta en recursos humans també recorda l’estalvi de no fer vacances durant la temporada estival. 
“Els preus dels hotels o apartaments estan pels núvols aquesta època, cosa que no passa en altres 
èpoques de l’any. Si el que vols és fer uns dies de platja, encara hi ets a temps i a meitat de preu, i el 
setembre és un bon mes per a fer-ho”.
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OPCIÓ A
Creus que treballar a l’oficina a l’agost té molts avantatges perquè hi ha menys interrupcions, pots 
enllestir les tasques endarrerides i, com que els dies són llargs, pots gaudir de les teues aficions quan 
acabes la jornada laboral. Prefereixes fer vacances en un altre moment de l’any, en què pots viatjar 
a uns preus molt més econòmics.

OPCIÓ B
Creus que treballar a l’oficina a l’agost té molts inconvenients perquè la majoria de companys són de 
vacances i en soledat la jornada laboral es fa més llarga i tediosa. Prefereixes fer vacances a l’agost 
perquè tens moltes més possibilitats d’oci i pots viatjar amb la teua parella i els teus amics, que també 
fan vacances a l’agost.


