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Una de les principals ombres que ha deixat el desenvolupament de les noves tecnologies és la
creixent  pirateria  a  l'hora  de  consumir  continguts  digitals.  Indiferents  a  les  queixes  dels
creadors que tenen els drets d'autor i a la nova llei aprovada a principis d'aquest any que
intenta protegir-los, els internautes han assumit  com una pràctica normal accedir a l'oferta
d'oci  debades.  Encara  que  això  represente,  a  la  curta  o  a  la  llarga,  la  impossibilitat  de
continuar nodrint de continguts la xarxa per una qüestió de pura supervivència econòmica.

Segons les darreres dades recollides per l'Observatori de la Pirateria i Hàbits de Consum de
Contingut  d'Internet,  durant  l'any 2014,  en el  87,94% del  material  baixat  d'Internet es van
suprimir els drets d'autor aprofitant les dreceres que permeten apoderar-se impunement dels
continguts. Les conclusions de l'informe revelen que els usuaris que opten pel pirateig formen
una barreja de gent que oscil·la entre els qui es pensen que no fan res de malament i els qui
simplement no estan disposats a pagar per uns continguts que no saben si després seran del
seu gust.

Res  no  es  resisteix  a  esta  fam  depredadora.  El  material  baixat  de  manera  clandestina
d'Internet durant l'any passat va representar un valor de 23.265 milions d'euros, dels quals la
música va suposar el 24%; les pel·lícules, el 38%; els videojocs, l'11%; els llibres, l'11%; les
sèries, el 26%, i el futbol, el 18%. La llei no aconsegueix frenar un fenomen que només es pot
reconduir amb un canvi de mentalitat  del conjunt de la societat i  mentrestant els creadors
continuen desprotegits.

QÜESTIONS

1. Indique quin és l'àmbit d'ús, el gènere i la intencionalitat comunicativa del text.

2. Explique el significat de les següents paraules i sintagmes del text: continguts digitals, les queixes,
internautes, clandestina.

3. a)  Classifique els següents  substantius del  text  segons la  seua naturalesa:  llei,  Internet,  gent,
mentalitat.

b) Classifique els següents adjectius del text marcats en negreta: principals ombres, esta fam, el seu
gust, 23.265 milions d'euros.

4. Separe l'oració principal i la proposició subordinada de l'oració composta següent del text i diga
quina  classe  de  subordinada  és:  “La  llei  no  aconsegueix  frenar  un  fenomen  que  només  es  pot
reconduir amb un canvi de mentalitat del conjunt de la societat.”

5. Escriga una opinió personal sobre el tema del text (mínim 15 línies o 150 paraules)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).


