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1. Llegeix el següent text i contesta les preguntes, segons el que diu el text:  
 

  
 

Informàtics al servei dels peixos  
 

La FAO crida programadors de tot el món durant un cap de setmana per crear 
programes que ajudin al control de la pesca  
 

Una dècima part dels habitants del món depenen de la pesca i l'aqüicultura  
 

A grans mals, com la fam o l’empobriment de la terra cultivable i els recursos pesquers, 
grans remeis. L’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació 
(FAO) ha convocat a Roma 30 programadors informàtics de tot el món per afrontar amb 
tecnologia l’escassetat cada vegada més gran de peix i la infinitat d’il·legalitats 
pesqueres que es cometen als mars.  
 

La FAO els ha ofert la seva seu de Roma aquest cap de setmana perquè dissenyin o  
desenvolupin programes i eines informàtiques que «abordin els desafiaments de la 
pesca sostenible». La iniciativa ha sigut batejada com a Fishackathon, unint la idea de 
la marató informàtica (hackaton), que fixa un límit de temps per crear un programa, 
amb la del peix (fish, en anglès).  
 

L’objectiu que es proposa als programadors és aconseguir aplicacions que ajudin a 
mantenir controlades les flotes pesqueres d’altura i de proximitat que pesquen sense 
ordre ni concert, però també per ensenyar els ciutadans consumidors que no sempre 
tot el peix que arriba als mercats és bo, net i sa, per al cos o per al planeta. «Els 
oceans no poden suportar el ritme actual de pesca», subratlla la FAO.  
 

Els participants al Fishackaton treballen en equips d’entre dues i vuit persones, i al final 
de la jornada d’avui un jurat avaluarà les propostes i triarà l’equip guanyador local. 
Perquè la iniciativa no se circumscriu a Roma, sinó que hi haurà reunions semblants en 
els pròxims dies a 40 ciutats de tot el món, per acabar el 8 de juny, Dia Mundial dels 
Oceans, amb la proclamació dels resultats finals.  
 



«Aquests especialistes tecnològics aportaran la seva experiència a un sector amb un 
enorme potencial per al desenvolupament rural als països en desenvolupament. 
Actualment una de cada deu persones del món depèn de la pesca i l’aqüicultura», 
afirma Árni M. Mathiesen, director general adjunt de la FAO i encarregat del 
departament de Pesca i Aqüicultura. «En un món de telèfons mòbils i en què la inversió 
en noves tecnologies pot ser costosa, especialment als països en desenvolupament, 
iniciatives com Fishackathon poden ajudar a reduir la bretxa digital mitjançant 
aplicacions dissenyades per ser utilitzades per pescadors de tot el món», afegeix.  
 

Les eines tecnològiques que desenvolupin hauran de permetre «el control de la pesca 
il·legal, no declarada i no reglamentada, la sobrepesca, la degradació dels bancs 
pesquers o les pèrdues que es produeixen després de les captures». Segons la FAO, 
només els aparells de pesca abandonats al mar «representen actualment una dècima 
part dels residus marins, cosa que equival a centenars de milers de tones a l’any».  
 

PESCA FANTASMA  
 

Entre els reptes proposats hi figura ajudar a recuperar les xarxes que acaben als 
oceans sense degradar-se i que continuen pescant sense que ningú en reculli les 
captures, cosa que es coneix com a pesca fantasma. La FAO també té un particular 
interès en el control dels bancs pesquers, principalment per a la pesca artesanal, que a 
Espanya representa el 80% del total.  
 

Algunes aplicacions que ja han sigut desenvolupades a través de l’agència de les 
Nacions Unides són uns jocs per ensenyar als nens què és la pesca sostenible, una 
altra per ajudar els consumidors a trobar productes marins sostenibles i també una altra 
per a la protecció dels mamífers marins.  
 

La FAO ja té operatives diverses plataformes tecnològiques de control de tot el que 
passa sota dels mars i recentment ha firmat un acord amb Google «per fer que les 
xarxes de satèl·lits d’alta resolució siguin eines d’ús diari en la gestió dels recursos 
naturals del planeta». Es tracta «d’un esforç conjunt que està canviant la forma en què 
el món intenta aconseguir el desenvolupament sostenible», explica el director general 
de la FAO, José Graziano da Silva.  
 

 http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/fao-programadors-fishackaton-roma-
control-pesca-5077211  
 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

1.1 Per què la FAO ha convocat trenta programadors informàtics?  
 

□ Per crear un programa informàtic que calculi els peixos que hi ha al mar.  
 

□ Per fer front a l’escassetat de peixos i les il·legalitats que es comenten al mar.  
 

□ Per fer un banc de dades de totes les espècies marines.  
 

1.2 Quina opció és sinònim de “programadors de tot el món”?  
 

□ programadors d’arrel del món 

□ programadors de rel del món 

□ programadors d’arreu del món 

 

  
1.3 Quin és l’objectiu proposat als informàtics?  
 

□ crear aplicacions per mantenir controlades les flotes pesqueres.  
 

□ crear aplicacions per trobar bancs de peixos ràpidament.  
 

□ crear aplicacions que ajudin als consumidors a detectar el peix podrit.  
 

1.4 Què farà el jurat?  
 

□ avaluar les aplicacions i publicar-les.  
 

□ avaluar les aplicacions i proposar millores.  
 

□ avaluar les propostes i triar l’equip guanyador local.  
 

 

1.5 Quan es faran públics els resultats?  
 

□ el 08/06/17, Dia Mundial dels Oceans.  
 

□ el 08/07/17, Dia Mundial dels Oceans.  
 

□ el 08/05/17, Dia Mundial dels Oceans.  
 

1.6 Què faran les eines que es desenvoluparan?  
 

□ controlar la pesca il·legal i la sobrepesca, la degradació bancs pesquers i les pèrdues  
 

després de la captura.  



 

□ controlar si creixen o no els bancs de peixos i on es troben.  
 

□ controlar les tasques dels pescadors.   
 

  
 

1.7 Què passa amb els aparells abandonats al mar?  
 

□ amb aquestes aplicacions es podran controlar i buscar un lloc idoni per deixar-los  
 

□ representen la dècima part dels residus que hi ha al mar.  
 

□ no representen cap problema perquè cada vegada n’hi ha menys.  
 

  
 

1.8 Per quina frase podríem canviar “En un món de telèfons mòbils i en què la 
inversió en noves tecnologies pot ser costosa,”  
 

□ En un món de telèfons mòbils i que la inversió en noves tecnologies pot ser costosa, 
□ En un món de telèfons mòbils i en el qual la inversió en noves tecnologies pot ser 
costosa, 
□ En un món de telèfons mòbils i a on la inversió en noves tecnologies pot ser costosa,   
 

  
 

1.9 Quin tipus d’aplicacions s’ha creat?  
 

□ un joc perquè els nens aprenguin què és la pesca sostenible, una app perquè els  
 

consumidors siguin sostenibles i una per protegir les balenes.  
 

□ un joc per a ensenyar els nens què és la pesca sostenible, una aplicació perquè els  
 

consumidors trobin productes marins sostenibles i una per protegir els animals marins.  
 

□ un joc per ensenyar als nens què és la pesca fantasma, una pels consumidors marins 
i una per protegir els animals sostenibles.  
 

  

 

 

 

1.10 Per què ha signat un acord Google amb la FAO?  
 



□  per poder fer un seguiment per satèl·lit en temps real dels animals marins en perill  
 d’extinció.  
 

□ per utilitzar Google Maps per trobar bancs de peixos.  
 

□ per utilitzar els satèl·lits en la gestió dels recursos naturals.  
 

  
 

  
 

  
2. Llegeix el següent text i contesta les preguntes, segons el que diu el text:  
 

  
 

 

Dret a desconnectar  
 

França inclou en la seva nova legislació el veto als 'mails' fora de l'horari d'oficina  
 

La conciliació no s'aconseguirà sense abordar el debat de l'organització laboral i el 
volum de treball, avisen els sindicats  
 

¿Qui no ha rebut un 'e-mail' del seu cap fora de la seva jornada laboral? ¿Qui no ha 
sentit que la feina envaeix el seu àmbit privat? ¿És possible conciliar vida personal i 
professional en l'era digital? Per pura addicció o per obligació, cada vegada són més 
les persones que no desconnecten mai de la feina. La pressió social i la generalització 
de les noves tecnologies estan en l'origen d'un fenomen d'enormes conseqüències 
econòmiques, laborals i sanitàries. La connexió permanent pot generar esgotament 
('burn out') i falta de productivitat per la interrupció permanent en l'execució de les 
tasques.  
 

Per adaptar-se a aquesta nova realitat, França ha inclòs per primera vegada en la seva  
legislació el dret a la desconnexió. Figura en l'article 55 de la controvertida reforma 
laboral de François Hollande i ha sigut acollit de manera positiva pels agents socials i la 
patronal. No obstant, molts analistes veuen difícil portar-lo a la pràctica sense abordar 
el verdader debat que hi ha darrere: l'organització laboral i el volum de treball.  
 

A partir de l'1 de gener del 2017, la llei obligarà les empreses a regular l'ús dels 
dispositius mòbils professionals per respectar el descans del treballador i garantir 
l'equilibri entre vida professional, personal i familiar. Aquesta regulació serà fruit de la 
negociació entre sindicats i empresa, encarregats de definir les modalitats concretes 
perquè l'assalariat pugui exercir el seu dret a la desconnexió.  
 

Si no s'arriba a un acord entre el comitè d'empresa i la direcció, aquesta última haurà 



d'elaborar una circular especificant les activitats de formació i de sensibilització que 
posarà en marxa per facilitar la desconnexió.  
 

Per exemple, podran decidir que no sigui obligatori respondre un correu electrònic fora 
de l'horari laboral o establir dies sense 'e-mails'. A Alemanya va ser Volkswagen qui va 
obrir el camí a l'imposar el 2011 un sistema que bloquejava el correu electrònic entre 
les 18. 15 i les 7 hores, encara que el model no funciona quan les empreses treballen 
en diferents fusos horaris. Els pioners a França van ser Canon i Sodexo, el 2010 i el 
2013, respectivament, optant sense gaire èxit per implantar un dia sense 'e-mail'.  
 

“Seria absurd fer recaure totalment sobre l'empresa els riscos de la connexió 
permanent, perquè tots els especialistes diuen que hi influeixen molts factors”, 
assenyalen a la patronal francesa, Medef. El sector empresarial, no obstant, és un dels 
principals interessats a evitar el risc d'infracció a què s'exposen si dilaten la jornada 
laboral dels treballadors amb l'ús de les noves tecnologies.  
 

Des del punt de vista sindical, el desafiament per garantir la conciliació és donar vida a 
una nova organització del treball, ara que el taylorisme del segle XIX toca a la seva fi. 
“Organitzar el treball al voltant de la jornada laboral funciona quan la gent està en una 
fàbrica o en un taller. Però aquestes referències s'estan movent. Ara la gent vol ser 
cada vegada més autònoma però, al mateix temps, estan més controlats”, sosté Hervé 
Garnier, secretari nacional del sindicat CFDT.  
 

Pel jurista expert en dret laboral Eric Cohen, el dret a la desconnexió que figura en la 
llei no és més que un mer "eslògan jurídic" perquè, en l'actualitat, es pot multar una 
empresa que sancioni un assalariat per no estar connectat al seu compte de correu i 
aquest últim té dret a cobrar les hores extres si l'empresa li imposa un volum de treball 
que l'obliga a treballar a la nit o els caps de setmana.  
 

“Aquesta aparent consagració del dret a la desconnexió podria comportar un retrocés 
en els drets dels treballadors si la negociació culmina amb un acord per estar 
connectats a la nit i els caps de setmana”, assenyala l'advocat a ‘Le Monde’.  
 

A França, vuit de cada deu treballadors admeten que les noves tecnologies faciliten els 
intercanvis d'informació a l'interior de l'empresa però el 76% reconeix que els 
dispositius mòbils tenen un impacte negatiu en la seva vida personal. El 71% diu que 
segueix consultant el seu 'e-mail' laboral a la nit o durant les vacances, segons un 
estudi de Deloitte del 2015.  
 

“El dret a la desconnexió és una exigència cada vegada més gran dels treballadors 
però el tema dels 'e-mails' és només un aspecte menor de la conciliació. Darrere del 
teletreball es plantegen totes les qüestions lligades a l'economia digital i al repartiment 
del treball”, resumeix Garnier.  
 

 “El problema és que hem agafat el costum d'estar localitzables a qualsevol hora, fins i 
tot el cap de setmana, per col·legues i companys de feina. Un mal hàbit que sembla 



molt difícil de canviar”, recordava a ‘Le Figaro’ el responsable de l'àrea digital de 
Publicis Consultant Anthony Poncier.  
 

Segons ell, el telèfon professional és un mitjà excel·lent de mantenir el treballador 
“enganxat” al seu àmbit laboral. Per això, perquè hi hagi una verdadera “desconnexió” 
és el mateix treballador qui hauria d'arraconar el mòbil durant el cap de setmana i mirar-
lo “com a molt una vegada al dia”. 
 

El problema també és cultural, segons Magali Prost, psicòloga especialista en l'ús de 
les noves tecnologies en l'àmbit laboral. “A França, respondre immediatament un 'e-
mail' del cap divendres a la nit està ben vist, és positiu. A Anglaterra, per exemple, si un 
encara està a l'oficina després de les sis de la tarda és que no s'organitza bé. Faria 
falta un verdader canvi cultural. Treballar bé no es limita a estar hiperconnectat”, 
resumeix Prost al diari ‘Le Monde’.  
 

La investigadora creu que alguns directius addictes al mòbil poden exercir una pressió 
implícita als seus col·laboradors, que se senten obligats a respondre a hores 
intempestives. “El que envia un correu tard no és conscient de l'impacte que té en qui el 
rep. Mentre la desconnexió no s'imposi a l'empresa, la cosa no funcionarà”, alerta.  
  
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/dificil-gestio-sobredosi-mails-laborals- 
desconnectar-5696284  
 

  
 

2.1. Per què la gent no aconsegueix desconnectar de la vida laboral?  
 

□ Perquè els agrada molt estar connectats.  
 

□ Per addicció o per obligació.  
 

□ Per xafarderia.  
  
 

2.2. Quines conseqüències té el fet de no desconnectar?  
 

□ Esgotament i manca de productivitat.  
 

□ Mal de cap i d’esquena.  
 

□ Passar-se el dia contestant correus electrònics sense parar.  
  
 

2.2. Per què es creu que és difícil dur a terme el dret a desconnectar?  
 

□ Per la mala organització laboral i el volum de treball.  



 

□ Perquè els directius volen tenir controlats els treballadors.  
 

□ Perquè la gent vol estar sempre connectada.  
 

2.3. Què farà la llei?    
 

□ regular l’ús dels mòbils professionals.  
 

□ obligar els treballadors a apagar el mòbil.  
 

□ Fer servir el telèfon fix.  
 

2.4. Quines mesures es prendran si no s’arriba a un acord?  
 

□ podran establir més dies de vacances.  
 

□ podran establir que no sigui obligatori contestar correus fora de l’horari de feina.  
 

□ podran establir que s’apaguin els mòbils a les set de la tarda.  
  
 

2.5. Quina “contrarietat” es dona actualment a la feina?  
 

□ Els directius volen estar tranquils però els treballadors no els deixen d’enviar correus 
els  
 

caps de setmana.  
 

□ Cada vegada hi ha més autònoms però els controlen més.  
 

□ La gent vol anar més a la seva però estan més controlats.   
 

 
2.6. Per què es pot multar a una empresa?  
 

□ Per sancionar un treballador per no estar connectat al correu.  
 

□ Per enviar correus electrònics els caps de setmana.  
 

□ Per trucar als treballadors fora de l’horari laboral.  
  
 

2.7. “______ la desconnexió no s'imposi a l'empresa, la cosa no funcionarà”:  
 

□ Fins que  



 

□ Quan  
 

□ Mentres  
  
 

2.8. Per què es considera que és un problema cultural?  
 

□ Perquè en alguns països està mal vist contestar correus fora de la jornada laboral.  
 

□ Perquè a Anglaterra i França es considera que qui envia correus tard és perquè no té  
 

gens de cultura.  
 

□ Perquè a França està ben vist contestar correus  fora de la jornada laboral però a  
 

Anglaterra, si et quedes fins tard a la oficina, pensen que no et saps organitzar.  
 

 

2.10. Segons Magali Prost,  
 

□ la culpa la tenen els directius addictes al mòbil.  
 

□ la culpa la tenen els treballadors que volen fer la pilota als directius.  
 

□ la culpa la té la societat que ens imposa aquest ritme de vida.  
 

  
 

  
 


