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Per a superar I'examen cal obtind re un mlnlm del 60%
sobre la puntuació tota l. La prova esta dividida en quatre
arees , i cada una té caracter eliminatori . En les arees de
camprensió, estructures lingüístiques i expressió escrita,
s'exigix una puntuació mínima del 40% en dos arees
qualssevol i del 30% en I'altra. En I'area d'expressió
interacció oral la puntuació mínima és del 60%.
Les respostes errónies descompten de les encertades.
Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les
preguntes amb tres opcions de res posta (a, b, c) , cada
error descompta 0,3 punts i, en el cas de les preguntes
amb només dos opcions (V/F) , cada error descom pta 0,6
punts. Les preguntes no contestades no descompten.
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La grip estacional

Rescat a Xile

En l’inici de la campanya de vacunació de la grip estacional,
les autoritats sanitàries es dirigixen especialment als
col·lectius de risc, entre els quals hi ha les persones amb
problemes respiratoris i els adults majors de 60 anys. És
important conscienciar el col·lectiu de la tercera edat de la
rellevància de previndre esta malaltia a través de la
vacunació, però també mitjançant el manteniment d’uns
hàbits saludables que incloguen una bona hidratació, una
alimentació sana i una activitat física de caràcter moderat.

No fa encara un mes el món sencer seguia el rescat amb èxit
dels 33 miners xilens atrapats vius en una mina a 800
quilòmetres al nord de Santiago de Xile. Arrere quedaven 71
dies d’angoixa i por per a estos treballadors i les seues
famílies, en els quals es va generar una gran mobilització
mediàtica. De fet, el rescat va ser vist en directe per més de
mil milions de persones de tot el món, tot un rècord
d’audiència comparable als grans esdeveniments esportius.

La vacunació és la mesura prioritària, tot i que la seua
efectivitat en majors de 65 anys baixa fins al 35%. Açò és
degut al fet que, a mesura que envellim, el nostre sistema
immunitari s’afeblix i no té tanta força per a lluitar contra els
agents externs. Per este motiu, és important que els hàbits de
prevenció se centren a reforçar el sistema immunitari, i per a
aconseguir-ho és clau una bona alimentació en la qual no han
de faltar les verdures fresques, la fruita seca, els llegums, la
mel o els productes lactis.
Una dieta saludable i la pràctica d’una activitat física regular
moderada ajudaran no únicament a previndre el virus de la
grip o a reduir-ne la virulència, sinó que també contribuiran a
augmentar el benestar i la qualitat de vida de la nostra gent
major.

Ens arribaren a informar del maquillatge que es posaria la
dona d’un dels miners o dels problemes sentimentals que
tenia un altre, i es va descriure amb el detallisme digne d’una
revista especialitzada la tecnologia que va permetre rescatarlos. Naturalment, el fet que els mitjans de comunicació
s’hagen ocupat del cas és en si mateix positiu, encara que a
penes s’haja aprofitat per a informar sobre les dures
condicions laborals en les mines xilenes.
Esta gran repercussió mediàtica ha propiciat que la indústria
del cine i la televisió s’haja afanyat a prolongar el reality
show amb diverses produccions en preparació. La primera és
una sèrie televisiva que va començar el rodatge en la mateixa
mina quan encara no s’havia produït el rescat. I Hollywood
també projecta traslladar a la gran pantalla este drama amb
final feliç.
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Ipad: utilitat o capritx?

Beneficis de tocar un instrument

El nou dispositiu llançat per Apple pot ser una porta d’entrada
a la tecnologia per a moltes persones.

L’atapeït calendari d’activitats extraescolars està liderat per la
pràctica esportiva, el coneixement d’idiomes i la informàtica.
A una distància considerable trobem la música.

Els experts no es posen d’acord sobre l’iPad. Els més
optimistes veuen en este aparell el futur de la informàtica,
mentres que per a uns altres només és un capritx pervers (amb
preus que van dels 479 als 779 euros) que el temps
s’encarregarà de posar en el seu lloc, ja que proposa un món
totalment controlat per Apple i els seus interessos
empresarials. No obstant això, cada vegada resulta més clar
que este híbrid entre un telèfon i un ordinador pot ser el
complement ideal per a traslladar l’oci digital al sofà, o per a
mostrar a les persones majors les bondats de la xarxa.
Els apòstols del programari lliure veuen en l’iPad una cosa
semblant a El xou de Truman, pel·lícula en què la vida és un
immens escenari on tot està previst i controlat per un grup de
tècnics i guionistes televisius. Adduïxen que un aparell en què
la persona que l’utilitza no pot decidir quins programes usa o
on compra la música, les pel·lícules o les lectures, no és una
bona premissa per al futur, per més que l’experiència d’usuari
siga tan fantàstica que no li deixe veure l’autèntica realitat.

El futbol, el bàsquet, la natació... L’exercici físic regna en les
activitats extraescolars. La formació musical, curiosament, ha
sigut fins fa no massa la nota discordant. Amb la pintura, el
teatre o el ballet, és una alternativa aparentment minoritària, a
pesar de la seua bona i merescuda fama. Nombrosos estudis
certifiquen que l’aprenentatge musical potencia una llarga
llista de capacitats entre els estudiants. La pràctica habitual
amb un instrument millora la destresa manual i la visual. La
memòria, la creativitat i les habilitats del llenguatge també es
reforcen. Per això, cada vegada més especialistes recomanen
una formació musical per a millorar les habilitats lectores i
d’escriptura, sobretot en xiquets amb dislèxia. I els qui toquen
un instrument musical treballen més la intel·ligència espacial,
que és la capacitat per a percebre el món de manera detallada
i formar imatges mentals dels objectes. Esta és una capacitat
molt útil, per exemple, per a orientar-se, solucionar problemes
matemàtics complexos i fins i tot per a gestos aparentment
senzills, com ara embolicar l’esmorzar diari.
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En aquells temps en què la vall es trobava en
el llindar del domini musulmà, o siga, quan les
escaramusses, raptes i guerrilles entre moros
i cristians eren cosa freqüent, vivia a la vila un
jove matrimoni, que habitaven una caseta
assolellada al capdamunt de la població.
Feia molt poc de temps que s’havien casat, i,
amb penes i treballs, començaven a disposar
d’una

propietat

modesta.

Tenien

una

cinquantena d’animals de bestiar, i s’havien
construït un bon corral d’ovelles i cabres al
peu de la muntanya. També tenien una horta
de curta però molt bona terra en la qual
conreaven tota classe de tendres hortalisses.

