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Session 2015 
 
 
 
 

CATALAN 
 

Langue Vivante 1 
 
 

ÉPREUVE DU VENDREDI 19 JUIN 2015 
 

 

Durée de l’épreuve : 3 heures 
    

Séries ES/S – coefficient : 3 
Série L langue vivante obligatoire (LVO) – coefficient : 4 

Série L LVO et langue vivante approfondie (LVA) – coefficient : 8 
 
 
 

 
 
 

 
L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. 

 
 
 

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5. 
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

 
 

Répartition des points 
 

Compréhension 10 points 

Expression 10 points 
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Document A 

 

 

Girona alimentarà la gent que regira contenidors 

 

L'Ajuntament de Girona durà a terme una prova pilot per derivar les persones que 

busquen menjar en els contenidors dels supermercats als centres de distribució 

d'aliments de la ciutat (CDA). La iniciativa es provarà als barris de Santa Eugènia i 

Sant Narcís a partir del 6 d'agost i inclou, entre altres mesures, tancar amb 

cadenats els contenidors per evitar que la gent hi furgui. Alhora agents cívics 5 

informaran in situ aquestes persones del risc per la salut que pot comportar 

consumir aliments llençats a la brossa i se'ls donarà un val perquè el CDA els faciliti 

una cistella d'aliments bàsics de manera urgent. [...] Es comprovarà si aquests 

ciutadans són usuaris del servei. En cas negatiu, a part de donar-los menjar se'ls 

informarà que han d'anar al seu servei bàsic d'atenció social.  10 

«L'objectiu és acabar amb la pràctica de recollir menjar dels contenidors i que els 

ciutadans més necessitats utilitzin el circuit ja establert pel consistori per 

atendre'ls», explica el regidor de Serveis Socials. L'Ajuntament va signar ahir el 

conveni amb les tres primeres cadenes de supermercats que s'han sumat a la 

iniciativa [...]. En l'acord, aquestes empreses es comprometen a donar els aliments 15 

que estiguin a punt de caducar als CDA. L'objectiu és ampliar posteriorment l'àmbit 

d'aquesta prova. 

  

Elisabet Escriche, diari Ara,1 d’agost de 2012  
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Document B 

 

El menjar no es llença 

 

Malgrat que els primers educadors dels hàbits dels nens siguin els pares, o 

almenys així hauria de ser, els menjadors escolars són un magnífic escenari per 

ensenyar la importància d'una alimentació saludable i equilibrada, alhora que per 

divulgar la gravetat de malbaratar aliments, no només per la vergonya que hauria de 

produir l'habitual gest que es fa a mig món de llençar menjar a les escombraries, 5 

sinó també per les pèrdues econòmiques que provoca i els danys als recursos 

naturals. I en això estan des del gener passat 25 escoles de la capital catalana, que 

s'han sumat al programa de l'Ajuntament de Barcelona Ens ho mengem tot, una 

campanya que fins a final de curs analitzarà el malbaratament de cinc aliments 

habituals en els menús dels col·legis: el pa, el iogurt, la carn, el peix i la patata. 10 

Com altres centres adherits, que disposen d'una guia d'acompanyament amb 

activitats per realitzar que cada escola adapta a la seva manera, a l'escola L'Arenal 

de Llevant, del Poblenou, ja han treballat el primer aliment durant una setmana del 

mes de gener, així com altres conceptes, com la proximitat, el quilòmetre zero, 

l'empremta ecològica... Per això ja poden fer una primera valoració de la campanya, 15 

que té el seu moment més tangible quan després de dinar els nens són convidats a 

dipositar en una bàscula l'aliment seleccionat que ha sobrat aquell dia. De moment, 

diuen, ja s'han vist canvis d'hàbits. Des del dia dedicat al pa, per exemple, quan els 

nens d'aquella escola van comprovar que només havien desaprofitat 50 grams d'un 

total de 12 quilos servits, hi ha una altra actitud, explica Montse Soler, responsable 20 

del menjador d'aquell centre educatiu. «Ara hi ha nens que s'ho pensen dues 

vegades abans de repetir», explica. 

Un canvi que també es reflecteix en altres centres, segons explica la tècnica 

responsable d'aquest projecte, Marta Vilar, ja que diverses escoles on se'n va 

desaprofitar més quantitat es va aprofitar el pa que sobrava per fer-lo ratllat o per fer-25 

ne molles, o el van utilitzar com a compostatge. «El més important és sensibilitzar 

per prevenir», diu. 

 

Rosa Mari Sanz, diari El Periódico, 6 de febrer de 2014 
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Document C  

 

Prou malbaratar aliments 

 

 

 

Campanya de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 2013 
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COMPRÉHENSION (10 points) 

 

Tous les candidats traitent les questions de 1 à 4 
 

Document A : Girona alimentarà la gent que regira contenidors 

1. Quin és el problema plantejat pel text? Quines mesures ha pres l’ajuntament 

de Girona per tractar-lo? 

Document B : El menjar no es llença 

2. Presenteu la campanya Ens ho mengem tot. Qui la promou? A qui és 

destinada? Quina és la seva finalitat? Quines són les tres justificacions 

d’aquesta campanya? 

3. Com es treballa a l’escola del Poblenou a partir d’aquesta campanya? Quina 

és l’activitat proposada als alumnes? 

Document C : Prou malbaratar aliments 

4. Presenteu el document C. Quins elements el constitueixen? Quines 
informacions dóna? A qui es dirigeix? Quina és la seva finalitat? 
 

Seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA 
(Langue Vivante Approfondie) traitent également la question 5 

Document B : El menjar no es llença 

5. Quins efectes té la campanya Ens ho mengem tot en els hàbits dels 

destinataris? Expliqueu els dos exemples donats en el text. 

 
 

EXPRESSION (10 points) 
 

Tous les candidats traitent les questions de 1 à 2 
 

1. Al vostre parer, quines són les repercussions per la gent i pel medi ambient de 

la tendència al consum excessiu i al malbaratament. Argumenteu i doneu 

exemples. (100 mots minimum) 

 

2. Al vostre parer, quin ha de ser el paper dels pares i el de l’escola en 
l’educació dels nens?  Justifiqueu la vostra resposta. (100 mots minimum) 

 

Seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA 
(Langue Vivante Approfondie) traitent également la question 3 
 

3. Proposeu el guió d’un anunci publicitari televisiu destinat als adolescents per 

incitar-los a l’aprofitament o al reciclatge dels aliments o dels objectes. 

Preciseu els personatges, el moment i el lloc de l’acció, un diàleg curt i les 

didascàlies. També, proposeu un eslògan. (100 mots minimum) 


