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1. Llegiu en veu alta 
 

Dones que fan feines que abans eren ‘
 
Ja no hi ha pràcticament sectors professionals sense dones, però en 
alguns encara sorprèn veure’n perquè s’hi han incorporat fa poc i són 
ben escasses. A les estacions d’esquí, 
les taquilles o als establiments de lloguer d’esquís, però no pas fent de 
maquinistes.
un avió, fent de bombera o en algunes especialitats mèdiques com la 
traumatologia o 
se més observades que ells. Sílvia Rueda, responsable de projectes de 
l’Institut DEP, dedicat a la recerca sociològica, confirma que “cada 
vegada hi ha més dones que accedeixen a feines considerades 
tradicionalment
segregació ocupacional que els homes. Avui dia,
millors resultats educatius
escolar són inferiors entre les dones”, i malgrat això, com és sab
posició de les dones al mercat de treball no reflecteix els èxits assolits 
en l’àmbit educatiu: les dones tenen més dificultats per accedir a una 
feina i pateixen nivells més elevats de precarietat i de discriminació 
salarial”. […]

 
2. Comentau amb qui us examina la vostra opinió sobre la igualtat entre homes i 

dones en el món laboral. (
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en veu alta el text següent: 

Dones que fan feines que abans eren ‘d’homes’

Ja no hi ha pràcticament sectors professionals sense dones, però en 
alguns encara sorprèn veure’n perquè s’hi han incorporat fa poc i són 
ben escasses. A les estacions d’esquí, fins ara era habitual trobar
les taquilles o als establiments de lloguer d’esquís, però no pas fent de 
maquinistes. Ens sorprèn també, encara, veure una dona pilotant 

fent de bombera o en algunes especialitats mèdiques com la 
traumatologia o la cirurgia. En aquests llocs, elles acostumen a sentir
se més observades que ells. Sílvia Rueda, responsable de projectes de 
l’Institut DEP, dedicat a la recerca sociològica, confirma que “cada 
vegada hi ha més dones que accedeixen a feines considerades 
radicionalment d’homes”, però les dones segueixen patint més 

segregació ocupacional que els homes. Avui dia, les dones obtenen 
millors resultats educatius, i els percentatges d’abandonament 
escolar són inferiors entre les dones”, i malgrat això, com és sab
posició de les dones al mercat de treball no reflecteix els èxits assolits 
en l’àmbit educatiu: les dones tenen més dificultats per accedir a una 
feina i pateixen nivells més elevats de precarietat i de discriminació 
salarial”. […] 

u amb qui us examina la vostra opinió sobre la igualtat entre homes i 
dones en el món laboral. (1,5 punts)  
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d’homes’ 

Ja no hi ha pràcticament sectors professionals sense dones, però en 
alguns encara sorprèn veure’n perquè s’hi han incorporat fa poc i són 

fins ara era habitual trobar-ne a 
les taquilles o als establiments de lloguer d’esquís, però no pas fent de 

Ens sorprèn també, encara, veure una dona pilotant 
fent de bombera o en algunes especialitats mèdiques com la 

la cirurgia. En aquests llocs, elles acostumen a sentir-
se més observades que ells. Sílvia Rueda, responsable de projectes de 
l’Institut DEP, dedicat a la recerca sociològica, confirma que “cada 
vegada hi ha més dones que accedeixen a feines considerades 

”, però les dones segueixen patint més 
les dones obtenen 

, i els percentatges d’abandonament 
escolar són inferiors entre les dones”, i malgrat això, com és sabut, “la 
posició de les dones al mercat de treball no reflecteix els èxits assolits 
en l’àmbit educatiu: les dones tenen més dificultats per accedir a una 
feina i pateixen nivells més elevats de precarietat i de discriminació 
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u amb qui us examina la vostra opinió sobre la igualtat entre homes i 


