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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

GOOGLE BOOKS 
 

El projecte era escanejar biblioteques senceres per convertir-se en el "cercador de llibres" per antonomàsia i obtenir-ne beneficis 
econòmics. Els titulars de drets d'autor, però, van plantejar prompte les primeres demandes contra Google.  
 

 

• Beneficis 

• Propietat intel�lectual  

• Gratuïtat 

• La teua opinió 

 

FITXA 1 CANDIDAT A 



VALENCIÀ 
NIVELL C2 

DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL  I  ENSENYANCES  DE RÈGIM ESPECIAL 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport  

PROVES DE CERTIFICACIÓ  2014-15 
 

 

 
 
 
 
 

TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts  
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 

LA CARA I LA CREU DELS DESCOBRIMENTS CIENTÍFICS 
 

Participes en una taula redona organitzada per un mitjà de comunicació sobre el ritme a què avança la ciència. Caldria 
replantejar-nos els límits del progrés i augmentar el nostre grau de responsabilitat en els descobriments científics? Argumentes 
contra la llibertat total dels científics. 

 

• Motius 

• Exemples 

• Límits 

• Ciència ficció o pel�lícula de terror? 

FITXA 1 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

LA INTERNET DE LES COSES 
 

És tot un món que ens està arribant. La Internet de les coses és una xarxa d’objectes de la vida quotidiana intel�ligents que estan  
interconnectats. El nostre frigorífic, per exemple, farà directament la comanda…  
 

 

• Colonització de les noves tecnologies? 

• Imposició o lliure albir? 

• Futur imparable 

• La teua opinió  

FITXA 1 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 

LA CARA I LA CREU DELS DESCOBRIMENTS CIENTÍFICS 
 

Participes en una taula redona organitzada per un mitjà de comunicació sobre el ritme a què avança la ciència. Caldria 
replantejar-nos els límits del progrés i augmentar el nostre grau de responsabilitat en els descobriments científics? Argumentes a 
favor de la llibertat total dels científics. 

 

• Motius 

• Beneficis/millores possibles 

• Seny  

• Importància d'arribar a acords internacionals 

FITXA 1 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 
TOTA PEDRA FA PARET?  

 
Programes de TV que recapten donatius per a la investigació de malalties, campanyes de recollida per als bancs d’aliments... 
Som persones solidàries i conscienciades amb els problemes dels qui tenim al costat o estem fent el llit a l’Estat? Què en penses? 
 

 

• Drets i deures dels ciutadans i de l'administració 

• Prestacions a canvi d'impostos 

• Situacions d’emergència, imprevistos 

• Reivindicació/col�laboració 

 
 

FITXA 2 CANDIDAT A 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts  
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 

 

PERSONES NO HUMANES 
 

Has llegit la notícia següent i t'ha sorprés gratament perquè t'encanten els animals: "Científics de renom defensen que caldria 
reconéixer els drets bàsics als grans simis i als cetacis perquè siguen considerats persones no humanes, ja que mostren trets 
evidents que sempre s'han entés com a definidors del concepte de persona". Ho comentes amb un amic/una amiga. 

 

• Què ens fa ser humans o animals?  

• Drets humans/drets animals 

• Víctimes dels humans 

• Conseqüències legals 

FITXA 2 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

OBSOLESCÈNCIA PROGRAMADA 
 

Els fabricants fan més curta la vida de les seues creacions i, així, aconsegueixen que els consumidors gasten més. França ha 
aprovat una llei en què s'estableixen sancions  fins a 300.000 euros i dos anys de presó per als fabricants que posen data de mort 
als seus productes.  

 

• Frau? 

• Economia 

• Sostenibilitat 

• La teua opinió 

 

FITXA 2 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 

 

PERSONES NO HUMANES 
 

Has llegit la notícia següent i et sembla una bestiesa: "Científics de renom defensen que caldria reconéixer els drets bàsics als 
grans simis i als cetacis perquè siguen considerats persones no humanes, ja que mostren trets evidents que sempre s'han entés 
com a definidors del concepte de persona". Ho comentes amb un amic/una amiga. 

 

• Què ens fa ser humans o animals?  

• Drets humans/drets animals 

• Part de la cadena alimentària 

• I els altres animals? 

FITXA 2 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

EL PREU DE VIURE MILLOR 
 

Vivim més anys i millor, però quin preu pagarem per això? Ens trobem en el millor moment de la història de la humanitat o, 
contràriament, és el pitjor? Fins a quin punt el progrés posa en perill la salut i el nostre hàbitat? 

 

 

• Abans i ara 

• Degradació del medi ambient 

• Augment de malalties  

• Futur 

FITXA 3 CANDIDAT A 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 

ELS JOVES  
 

Participes en un debat sobre la imatge que es transmet que els joves són bàsicament ninis, que l'única cosa que volen és divertir-
se i prendre alcohol i drogues. Eres pare d'un adolescent i manifestes les teues preocupacions. La idea que en transmet la societat 
no és gens encoratjadora i et sents angoixat i indefens per això. 

   

• Alcohol, drogues, bandes, sexe... 

• Les influències: males companyies, entorn... 

• Desinterés pels estudis 

• Valors perduts 

FITXA 3 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts.  

 

TEORIA DE LA CONSPIRACIÓ 
 

Hi ha qui pensa que una conspiració o complot està al darrere d'un fet o una política. Usualment implica un grup de poder a 
l'ombra que vol guanyar posicions o amagar determinades veritats. Per exemple l'extensió voluntària de malalties per tal d'enriquir 
els laboratoris farmacèutics o eliminar determinats sectors de la població.  

 

• Conspiració sempre 

• Mitjans de comunicació, literatura, cinema... 

• Desinformació  

• Opinió personal 

FITXA 3 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 

 

ELS JOVES  
 

Participes en un debat sobre la imatge que es transmet que els joves són bàsicament ninis, que l'única cosa que volen és divertir-
se i prendre alcohol i drogues. Eres un educador que en rebat la visió negativa. 
 

   

• Estereotips i diversitat 

• Imatge mediàtica  

• Conseqüències 

• Educació en valors 

FITXA 3 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

LA VIOLÈNCIA EN L'ESPORT 
 

El periodista i escriptor Rodolfo Braceli ha dit : "El futbol emmiralla la violència, el racisme, el gangsterisme, l'èxit i el fracàs. Com un 
mirall, el futbol reprodueix allò que passa en  la societat i ho amplifica per la simple raó de la idiosincràsia d'este tipus de 
disciplina esportiva convertida en espectacle de masses." Què en penses?  

 

• L'home és violent? 

• Comportament individual/comportament de grup 

• Comportaments consentits? 

• Esport i violència 

FITXA 4 CANDIDAT A 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 

 

L'INFORME PISA 
 

El rendiment mitjà dels alumnes espanyols en resolució de problemes en PISA 2012 és de 477 punts, 23 punts per davall de la 
mitjana de l'OCDE (500 punts). Espanya ocupa el lloc 29 entre els 44 països que han realitzat la prova i el 23 entre els 28 dels que 
pertanyen a l'OCDE. Participes en un debat sobre el tema del rendiment acadèmic i penses que la culpa és del sistema. 

 

• Canvis constants de plans d'estudi 

• Retallades  

• Materials obsolets 

• Priorització conceptual 

FITXA 4 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 
NOVES FORMES DE CONCEBRE LA POLÍTICA? 

 
Un escriptor francés del segle XVII va dir: “La política és un acte d’equilibri entre aquells que hi volen entrar i aquells que no en volen 
eixir.” Un dels aforismes de Fuster aconsella: “Sigueu bons polítics, sigueu polítics bons". Què en penses? 

 

 

 

• Què és per a tu la política? 

• Opinió pública: suspens general dels polítics 

• Distància entre polítics i realitat? 

• Participació ciutadana en política 

 

 

FITXA 4 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 

 

L'INFORME PISA 
 

El rendiment mitjà dels alumnes espanyols en resolució de problemes en PISA 2012 és de 477 punts, 23 punts per davall de la 
mitjana de l'OCDE (500 punts). Espanya ocupa el lloc 29 entre els 44 països que han realitzat la prova i el 23 entre els 28 dels que 
pertanyen a l'OCDE. Participes en un debat sobre el tema del rendiment acadèmic i penses que la culpa és de l'estudiant i de la 
família. 

 

• Manca d'interés 

• Sobreprotecció 

• Vida real/escola 

• Altres interessos 

FITXA 4 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

LA IMMIGRACIÓ 
 

El degoteig de notícies sobre assalts a la tanca de Melilla i pasteres que arriben a les costes pot provocar la sensació que la xifra 
d’immigrants és altíssima. Allaus, onades, assalts són llocs comuns de la premsa actual. Europa necessita un nou model de gestió 
de la immigració? 

 

• Impacte social 

• Legal/il�legal 

• Xenofòbia 

• La teua opinió 

FITXA 5 CANDIDAT A 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 

SUPERVIVENTS 
 

Acabes de veure una pel�lícula de ciència ficció en què una parella són els únics supervivents coneguts d'una catàstrofe nuclear. 
Comentes amb una amic/una amiga com et sentiries si et trobares en una situació així i com t'imagines eixa vida. Sort que estàs 
viu. 

 

• Energia nuclear a debat 

• Sentiments contradictoris 

• Començar de nou 

• Aprendre de les errades 

FITXA 5 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

L'EBOLA 
 

"El brot demostra els perills de les creixents desigualtats socials i econòmiques al món. Els rics obtenen el millor tractament. Als 
pobres se'ls deixa morir". Ha recordat Chan, la directora general de l'OMS, però açò està començant a canviar amb este brot, 
davant la por mundial que el virus s'expandisca.  

 

• Emergència sanitària 

• Impacte social 

• Interés mediàtic 

• La teua opinió 

FITXA 5 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 

SUPERVIVENTS 
 

Acabes de veure una pel�lícula de ciència ficció en què una parella són els únics supervivents coneguts d'una catàstrofe nuclear. 
Un amic/una amiga et comenta com es sentiria si es trobara en una situació així, però tu penses que això no pot passar mai. 
 

 

• Energia nuclear necessària 

• Sentiments negatius 

• Com començar de nou? Conseqüències 

• Sense futur 

FITXA 5 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

LES TRADICIONS HO JUSTIFIQUEN TOT? 
 

Hi ha costums que atempten contra la integritat física i psíquica de les persones, pràctiques ancestrals que hui, tot i que la societat 
ha canviat, encara hi ha qui les justifica, festes en què els animals són maltractats cruelment, etc. 
 

 

• Diferències culturals 

• Tradició/ètica 

• Exemples 

• Opinió personal 

FITXA 6 CANDIDAT A 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 

 
ABANS I DESPRÉS D'INTERNET 

 
L'arribada d'Internet ha revolucionat la manera de viure de les societats desenvolupades. La forma de treballar, d'accedir a la 
informació o de relacionar-se ha fet un gir en només 15 anys i es desconeix fins on pot arribar. Penses que són canvis beneficiosos 
i que no se'n pot viure al marge. Comentes els aspectes que en consideres més positius. 

 

• Com era abans? 

• Aportacions: ciència, treball, estudis... 

• Àmbit de comunicació 

• Futur 

 

FITXA 6 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

EXPLICA’M UN CONTE! 
 

La Biblioteca municipal ha organitzat unes sessions de literatura oral en què els veïns explicaran al públic rondalles i llegendes 
tradicionals. Entre altres possibilitats, tu has triat fer una versió una mica diferent d’aquella rondalla que sempre t’explicaven a 
casa.  
 

 

• Presentació.  

• Motius de la teua elecció 

• Explica la rondalla: 

- Situa la narració en l’espai i el temps 

- Introdueix diàlegs en la narració 

 

FITXA 6 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 
ABANS I DESPRÉS D'INTERNET 

 
L'arribada d'Internet ha revolucionat la manera de viure de les societats desenvolupades. La forma de treballar, d'accedir a la 
informació o de relacionar-se ha fet un gir en només 15 anys i es desconeix fins on pot arribar. Penses que no són canvis positius i 
que se'n pot viure al marge. Comentes els aspectes que en consideres més negatius. 

 

• Com era abans? 

• Canvis negatius produïts 

• Àmbit de comunicació 

• Futur 

 

FITXA 6 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

L’ÍNDEX DE FELICITAT 
L'any 1972 el quart Rei Drac de Bhutan crea el terme “Felicitat Interior Bruta” (FIB), per analogia amb el PIB (Producte Interior Brut), 
per mesurar el grau de felicitat/satisfacció dels habitants del seu país. Actualment alguns governs i algunes ONG l’utilitzen per a fer 
referència a l’estat del benestar de les persones. Tot i la subjectivitat del concepte, proposes en una reunió com establir el FIB de 
la teua localitat.  

 

• Definició/explicació de “felicitat” 

• Factors determinants del FIB 

• Execució d'un pla d'estudi local 

• Actuacions posteriors 

 

FITXA 7 CANDIDAT A 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 
GRANS EMPRESES/EMPRESES GRANS 

 
Com cada any l’ajuntament reuneix representants de veïns i d’empresaris locals per decidir a qui es dóna el títol d’Empresa de 
l’any tenint-hi en compte tant l’aspecte empresarial com el social (beneficis per al poble, etc.). Representes els veïns; la teua 
proposta no coincideix amb la dels empresaris, però l’ajuntament exigeix una postura unitària.  

 

• La teua proposta. Motius 

• Punts de desacord amb els empresaris 

• Criteris de la tria: laborals, comercials, utilitat per al poble...  

• Empresa guanyadora. Motius 

FITXA 7 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 
OBJECTIUS 

 
Participes en una tertúlia sobre la importància de tindre objectius en la vida. Hi ha qui afirma que en esta vida  s’han de fer tres 
coses: tenir un fill, plantar un arbre i escriure un llibre.  Però també hi ha qui diu que això és fàcil, que el que és difícil és criar el fill, 
regar l'arbre i que algú llija el llibre que has escrit. I tu, què en penses?  

 

• Importància de tindre objectius 

• Coses importants/importància de les coses 

• Aconseguir objectius/aconseguir felicitat 

• Opinió personal 

FITXA 7 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 
GRANS EMPRESES/EMPRESES GRANS 

 
Com cada any l’ajuntament reuneix representants de veïns i d’empresaris locals per decidir a qui es dóna el títol d’Empresa de 
l’any tenint en compte tant l’aspecte empresarial com el social (beneficis per al poble, etc). Representes els empresaris i la teua 
proposta no coincideix amb la dels veïns, però l’ajuntament exigeix una postura unitària.  

 

• La teua proposta. Motius 

• Punts de desacord amb els veïns 

• Criteris de la tria: laborals, comercials, utilitat per al poble...  

• Empresa guanyadora. Motius 

 

FITXA 7 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

A LA RECERCA DEL TEMPS PERDUT 
 

Sovint es fa referència a la “magdalena” de Proust per parlar d'una experiència sensorial agradable que evoca un record 
entranyable perquè, per a ell, el gust d'una magdalena sucada en una tassa de te li evocava una allau de bons records del 
passat. Quin sabor té la teua "magdalena"? 

 

• Anècdota-record 

• Importància dels sentits i de les experiències sensorials 

• Olors, objectes, imatges que evoquen records 

• Memòria selectiva? 

FITXA 8 CANDIDAT A 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 
EL VERÍ INVISIBLE 

 
Cada dia tones de productes tòxics s'aboquen al medi ambient, alguns sense saber si són tòxics a llarg termini per als éssers vius. 
Fins a 247 substàncies tòxiques s'han trobat en nounats. Esta contaminació insidiosa la respirem cada dia i és pertot arreu, en la 
roba, en el menjar, en la llar... Defenses el dret a una vida sana. 

 

• Cuidar el medi ambient 

• Problemes de salut 

• Conscienciació de la gent 

• Futur 

FITXA 8 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

LA JUSTÍCIA I LA LEGALITAT 
 

Una cosa és la legalitat i una altra, de ben diferent, la justícia. De vegades els ciutadans discrepem de les lleis i  de les aplicacions 
que se'n fan perquè no semblen gens justes. Què en penses?  
 

 

• Legalitat/justícia 

• Legalitat injusta/justícia no legal 

• Casos concrets 

• Solucions? 

FITXA 8 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 
EL VERÍ INVISIBLE 

 
Cada dia tones de productes tòxics s'aboquen al medi ambient, alguns sense saber si són tòxics a llarg termini per als éssers vius. 
Fins a 247 substàncies tòxiques s'han trobat en nounats. Esta contaminació insidiosa la respirem cada dia i és pertot arreu, en la 
roba, en el menjar, en la llar... Penses que no es pot anar contra corrent i que no n’hi ha per a tant. 

 

• Confiança en les institucions 

• Renunciar al benestar? 

• Ser ecològic=rascar-se la butxaca 

• Futur 

FITXA 8 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 
AL MEUS PAÍS LA PLUJA NO SAP PLOURE 

 
Una catàstrofe natural  produeix una gran quantitat de danys materials i personals en un lloc i en un moment donat. Fenòmens 
naturals, com la pluja o el vent, poden generar grans desastres. No obstant això, sovint, el que coneixem com a catàstrofes  
naturals són  causades per l'acció humana o en són conseqüència. 

 

• Catàstrofe natural? 

• Previsions? 

• Invasió imprudent d’espais 

• Subvenció per danys/actuació preventiva 

FITXA 9 CANDIDAT A 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 
DISCRIMINACIÓ  LABORAL 

 
L’empresa on treballes ha convocat dos places per a càrrecs de gestió i administració. Tot i que una dona tenia millor currículum 
laboral en el sector i més anys d’experiència, han designat un home com a cap. Penses que cal fer-hi alguna cosa. Decideixes 
parlar amb la persona responsable de la decisió. 

 

• Exposició de la queixa. Desacord amb l'empresa 

• Currículum o padrí? 

• Criteris obsolets 

• Proposta d'actuació 

 

FITXA 9 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 
CIÈNCIA I CONSCIÈNCIA 

 
La manipulació de gens i d’embrions ha produït importants millores en la salut: reproducció assistida amb l'ADN de tres persones 
per tal d'evitar la transmissió de malalties genètiques, selecció genètica d'embrions per curar germans malalts, trasplantament de 
cèl�lules mare com a alternativa terapèutica en malalties neurodegeneratives,  diabetis juvenil, etc.  Hauríem de posar-hi fre? 

 

• Importància de la investigació científica 

• Ètica de la manipulació genètica 

• Alternatives terapèutiques/nadons de disseny 

• Límits? 

 

FITXA 9 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 
DISCRIMINACIÓ LABORAL 

 
L’empresa on treballes ha convocat dos places per a càrrecs de gestió i administració. Eres la persona encarregada de portar a 
cap el procés. Tot i tenir millor currículum laboral en el sector i més anys d’experiència una dona, hi has designat un home com a 
cap. Un representant sindical vol parlar amb tu del tema. 

 

• Reconeixement del millor currículum 

• Postura no discriminatòria de l'empresa 

• Motius de la decisió 

• Empara legal 

 

FITXA 9 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

TEORIA DE LA CONSPIRACIÓ 
 

Hi ha qui pensa que una conspiració o complot està al darrere d'un fet o una política. Usualment implica un grup de poder a 
l'ombra que vol guanyar posicions o amagar determinades veritats. Per exemple, l'extensió voluntària de malalties per tal 
d'enriquir els laboratoris farmacèutics o eliminar determinats sectors de la població.  

 

• Conspiració sempre 

• Mitjans de comunicació, literatura, cinema... 

• Desinformació  

• Opinió personal 

 

FITXA 10 CANDIDAT A 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 
LA CLONACIÓ 

 
Participes en un debat sobre la clonació, tu hi estàs en contra. La clonació animal és un fet habitual, i la carn n'acaba en els plats 
dels nord-americans. A Europa, però, la carn procedent d'animals clonats no es pot vendre per al consum humà. D'altra banda, la 
clonació humana, produeix el rebuig pels riscos que suposa en diversos àmbits. 

 

• Creuar el llindar 

• Incògnites per a la salut 

• Bebés de disseny 

• Futur 

 

FITXA 10 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, 

si voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 
NOVES FORMES DE CONCEBRE LA POLÍTICA? 

 
Un escriptor francés del segle XVII va dir: “La política és un acte d’equilibri entre aquells que hi volen entrar i aquells que no en volen 
eixir.” Un dels aforismes de Fuster aconsella: “Sigueu bons polítics, sigueu polítics bons". Què en penses? 

 

 

 

• Què és per a tu la política? 

• Opinió pública: suspens general dels polítics 

• Distància entre polítics i realitat? 

• Participació ciutadana en política 

 

 

FITXA 10 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 
LA CLONACIÓ 

 
Participes en un debat sobre la clonació, tu hi estàs a favor. La clonació animal és un fet habitual, i la carn n'acaba en els plats 
dels nord-americans. A Europa, però, la carn procedent d'animals clonats no es pot vendre per al consum humà. D'altra banda, la 
clonació humana, produeix el rebuig pels riscos que suposa en diversos àmbits. 

 

• Protegits per les lleis 

• Solució de problemes 

• Confiança en la ciència  

• Futur 

 

FITXA 10 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

EXPLICA’M UN CONTE! 
 

La Biblioteca municipal ha organitzat unes sessions de literatura oral en què els veïns explicaran al públic rondalles i llegendes 
tradicionals. Entre altres possibilitats, tu has triat fer una versió una mica diferent d’aquella rondalla que sempre t’explicaven a 
casa.  

 

• Presentació.  

• Motius de la teua elecció 

• Explica la rondalla: 

- Situa la narració en l’espai i el temps 

- Introdueix diàlegs en la narració 

 

FITXA 11 CANDIDAT A 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 

 

MÉS TEMPS, MÉS DINERS? 
En una reunió d'empresaris sobre la productivitat, defenses la idea d'apostar per la innovació que el treballador siga qui controle 
el seu temps perquè, així, rendeix més, i genera més diners per a l'empresa. Es tracta d'una nova política, les vacacions 
il�limitades per als treballadors, un període vacacional sense barreres temporals en què es prioritza el rendiment a les hores 
treballades. 

 

• Confiança en el treballador 

• Incentius i augment de productivitat 

• Beneficis per a tots 

• Obrir-se a idees noves 

FITXA 11 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

LA VIOLÈNCIA EN L'ESPORT 
 

El periodista i escriptor Rodolfo Braceli ha dit : "El futbol emmiralla la violència, el racisme, el gangsterisme, l'èxit i el fracàs. Com un 
mirall, el futbol reprodueix allò que passa en  la societat i ho amplifica per la simple raó de la idiosincràsia d'este tipus de 
disciplina esportiva convertida en espectacle de masses." Què en penses?  

 

• L'home és violent? 

• Comportament individual/comportament de grup 

• Comportaments consentits? 

• Esport i violència 

FITXA 11 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 8-9 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 

MÉS TEMPS, MÉS DINERS? 
En una reunió d'empresaris sobre la productivitat, t'oposes a la idea d'apostar per la innovació que el treballador siga qui controle 
el seu temps perquè rendeix més i genera més diners per a l'empresa. Es tracta d'una nova política, les vacacions il�limitades per 
als treballadors, un període vacacional sense barreres temporals. L'era industrial ens va ensenyar que l'única manera de guanyar 
diners era bescanviant-los per temps: el treballador donava hores a l'empresa i, a canvi, rebia diners. 

 

• Desconfiança 

• Més hores, més productivitat 

• Pujar-se’n a la gepa 

• Control? 

FITXA 11 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

LES TRADICIONS HO JUSTIFIQUEN TOT? 
 

Hi ha costums que atempten contra la integritat física i psíquica de les persones, pràctiques ancestrals que hui, tot i que la societat 
ha canviat, encara hi ha qui les justifica, festes en què els animals són maltractats cruelment, etc. 
 

 

• Diferències culturals 

• Tradició/ètica 

• Exemples 

• Opinió personal 

FITXA 12 CANDIDAT A 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 12-13 minuts  
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 
VOLS SER DELS PRIMERS MARCIANS? 

 
Una empresa neerlandesa ofereix bitllet d’anada sense tornada per ser dels primers colonitzadors de Mart. Cada viatge espacial 
tindrà 4 tripulants, dos homes i dos dones, per assegurar-hi la reproducció. El projecte es filmarà i s'emetrà en directe per tal de 
poder-se finançar. Eres el representant de l'empresa que presenta el projecte. 

  

• Fita històrica 

• Preparació científica, avanços científics 

• Adaptabilitat de les espècies: noves generacions 

• Col�laboració des de la Terra 

FITXA 12 CANDIDAT A 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

LA IMMIGRACIÓ 
 

El degoteig de notícies sobre assalts a la tanca de Melilla i pasteres que arriben a les costes pot provocar la sensació que la xifra 
d’immigrants és altíssima. Allaus, onades, assalts són llocs comuns de la premsa actual. Europa necessita un nou model de gestió 
de la immigració? 

 

• Impacte social 

• Legal/il�legal 

• Xenofòbia 

• La teua opinió 

FITXA 12 CANDIDAT B 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 12-13 minuts 
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 
 

 
VOLS SER DELS PRIMERS MARCIANS? 

 

Una empresa neerlandesa ofereix bitllet d’anada sense tornada per ser dels primers colonitzadors de Mart. Cada viatge espacial 
tindrà 4 tripulants, dos homes i dos dones, per assegurar-hi la reproducció. El projecte es filmarà i s'emetrà en directe per tal de 
poder-se finançar. Assisteixes a la presentació del projecte i penses que és complicat. 

 

• Riscos salut: condicions d’habitabilitat 

• Primers temps? 

• Viatge suïcida? 

• Benefici dels participants? 

FITXA 12 CANDIDAT B 
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TASCA 1 

MONÒLEG 

• Llegiu la introducció del tema i els suggeriments. 
• Escolliu tres o quatre idees per  incloure-les en la vostra exposició, si 

voleu, podeu afegir-n’hi de pròpies. 
• Parleu del tema que us proposem durant 4-4.30 minuts. 

 

A LA RECERCA DEL TEMPS PERDUT 
 

Sovint es fa referència a la “magdalena” de Proust per parlar d'una experiència sensorial agradable que evoca un record 
entranyable perquè, per a ell, el gust d'una magdalena sucada en una tassa de te li evocava una allau de bons records del 
passat. Quin sabor té la teua "magdalena"? 

 

• Anècdota-record 

• Importància dels sentits i de les experiències sensorials 

• Olors, objectes, imatges que evoquen records 

• Memòria selectiva? 

FITXA 12 CANDIDAT C 
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TASCA 2 

DIÀLEG 

• Temps de la conversa: 12-13 minuts  
• Eviteu donar respostes massa curtes i mostreu-vos-hi participatius com ho 

faríeu en una conversa habitual.  
• El vostre company té una informació diferent. 
• Si és possible, intenteu arribar a un acord al final de la conversa. 

 
 

 VOLS SER DELS PRIMERS MARCIANS? 

Una empresa neerlandesa ofereix bitllet d’anada sense tornada per ser dels primers colonitzadors de Mart. Cada viatge espacial 
tindrà 4 tripulants, dos homes i dos dones, per assegurar-hi la reproducció. El projecte es filmarà i s'emetrà en directe per tal de 
poder-se finançar. Assisteixes a la presentació del projecte i et sembla una barbaritat. 

 

• Impossibilitat de supervivència, assassinat? 

• Reproducció per a què? 

• Ciència o més aviat espectacle? 

• Patiment des de la terra 

 

FITXA 12 CANDIDAT C 


