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COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ EN LLENGÜES CASTELLANA I CATALANA 

 

Els aspectes de comunicació en llengües castellana i catalana que s’avaluaran són:  
 
1. Comunicar idees i opinions en interaccions orals, sobre temes d’actualitat, a partir d’un 

esquema prèviament elaborat i utilitzant diferents recursos, explicant i argumentant 

activament i reflexivament, utilitzant adequadament la tonalitat i el llenguatge gestual i 

corporal. 

 

Exemple 

Desenvolupar oralment un tema d’actualitat a partit d’un esquema elaborat. 

 

2. Demostrar un nivell de comprensió i ús d’expressions o rals i textos escrits que  li 

permetin l’accés al coneixement, sintetitzant i expressant informacions contingudes en 

diferents fonts prèviament consultades, identificant el tema principal i els secundaris, les 

relacions entre aquests temes, la intenció comunicativa i els diferents punts de vista 

expressats, indicant possibles incoherències o ambigüitats de contingut i proporcionant una 

opinió personal. 

Exemple 
 

“Trasplantaments a Catalunya. Un de cada cinc trasplantaments de l'Estat es fa a Catalunya” 

L'any 2013, es van realitzar 847 trasplantaments als hospitals de Catalunya (19,8%). Aquesta activitat 

segueix situant Catalunya en índexs capdavanters arreu del món. La taxa de trasplantament de l'any 

2013 va ser de 112,2 pmp (per milió de población), molt superior a la de l'Estat l'any 2013 (90,8 pmp) i a 

la d'altres països amb taxes elevades com el Estats Units, Bèlgica i Alemanya. 

El nombre de donants cadàver vàlids a Catalunya ha estat de 207, dels quals 189 han estat en mort 

encefàlica. La resta (18) han estat donants en asistòlia, 5 d'ells varen ser donants tipus III de Maastricht 

(aturada cardíaca esperada) dins d'un nou programa de donants que va començar l'any passat. 

El nombre de donants vàlids ha disminuït un 9,5% en relació amb l'any 2012. Aquesta disminució és a 

causa del menor nombre d'accidents de trànsit, al bon funcionament del programa codi ictus i al lleuger 

augment de les negatives familiars. 

Tot i que ha disminuït el nombre de donants, el percentatge de trasplantaments només ha disminuït un 

3%. Això està motivat per l'augment de l'índex de trasplantaments, que ha passat d'un 2,7 a un 2,8 

d'òrgans trasplantats per donant i a l'augment dels trasplantaments de viu. 

El nombre de pacients en espera d'un òrgan ha augmentat en 110 persones al llarg de l'any 2012. Aquest 

augment ha estat especialment en el programa de trasplantament pulmonar, tot i que l'any passat es 

va assolir un nou màxim històric d'activitat. 

Els resultats obtinguts l'any 2013 en donació i trasplantament mostren, un any més, la solidaritat dels 

catalans. El Departament de Salut vol manifestar a tots els donants i les seves famílies el seu agraïment i 

reconeixement més sincers. No obstant, cada vegada més persones necessiten un trasplantament i 

demanem a la societat que segueixi sent generosa i altruista i que diguin sí a la donació d'òrgans i teixits.” 



 
 

2 
 

A partir del text respon a les següents qüestions: 

o El nombre de donants a Catalunya és superior o  inferior al de Bèlgica?  El nombre de 

donants a Catalunya està augmentant? 

o El significat de arreu és... 

 

 

3. Crear comunicacions escrites de diferent tipus (expositiu i argumentatiu), utilitzant un 

discurs propi i construint-les amb coherència, cohesió i correcció ortogràfica i gramatical. 

 

Exemple 

Escriviu un text d'unes 150 paraules, aproximadament, sobre algun canvi que  hagueu 

observat en la vida quotidiana del teu barri, zona o ciutat per efecte de la crisi. 

Mira de redactar tres paràgrafs: 

- Introducció a la situació general 

- Canvis observats 

- Propostes/conclusió... 

Utilitzeu els connectors subratllats al text: segons, però, en primer lloc, més enllà de, 

finalment. 

 

4. Analitzar i interpretar de forma crítica textos de diferent tipus (científic, periodístic, 

humanístic, tècnic i literari), reconeixent-ne els elements estructurals bàsics i expressant 

amb autonomia judicis fonamentats en arguments sòlids. 

 

Exemple 

Analitzar i interpretar un text com el de l’apartat 2. 

 

 

 


