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Alegria i compromís 

Les dones celebrem el 8 de març del 2015 amb una barreja de dos sentiments que es complementen: alegria i

compromís. Alegria, perquè tenim la fortuna de viure en una part del món on són a punt d’acomplir-se dues

utopies llargament esperades; i compromís, perquè encara ens queda faena a fer perquè les utopies es facen

del tot realitat.

Efectivament,  volem continuar  treballant  perquè  allò  que  és  obvi,  si  ho  plantegem de  manera  teòrica  i  en

abstracte, tinga la seua correspondència en les lleis i la política. És a dir, que es concrete en la vida real. Què és

teòricament obvi i encara no ho és a la pràctica i, per tant, demana de ser defensat? O també podria escriure:

quines són les dues utopies que compartim les dones amb els hòmens que ens fan costat?

D’una banda, la  convivència dels humans en igualtat de drets i deures, sense cap discriminació pel gènere.

Avui i aquí mateix, per exemple, encara hi ha una diferència en les retribucions, segons si eres un home o una

dona. No pot ser que a l’hora de treballar les dones siguem menys valorades que els nostres col·legues.

D’una altra banda, les dones -o almenys moltes de nosaltres- estem compromeses en la lluita per una altra

igualtat: la dels pobles i les nacions. Volem que la convivència entre els diversos pobles del món també es base

en una lògica sense discriminacions i, per tant, ens reconega plenament. 

La igualtat de les dones i la llibertat són dues utopies que ara mateix són a punt de convertir-se en realitat. Per

això, ens reconeixem afortunades de viure ara i aquí, on la nostra actuació decidida, valenta i carregada d’alegria

ens genera un sentiment de felicitat. Un compromís present per assegurar un futur millor. Feliç dia de les dones!

Muriel Casals, 08.03.2015 (text adaptat)

QÜESTIONS

1.- a) Assenyale quina és la funció de la llengua predominant. Raone la resposta.
     b) Quin és el tema del text?
     c) Assenyale l'àmbit d'ús i el gènere a què pertany el text.

2.- Indique quin tipus de text és segon la modalitat i justifique la resposta.

3.- Explique el significat de les paraules assenyalades al text en negreta i escriga una oració amb cadascuna.

4.- Al text s’empren ratlles (—). ¿ Amb quina finalitat? Diga altres usos d’aquest signe de puntuació.

5.- Escriga la seua opinió personal en un mínim de 15 línies sobre el tema del text.

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).


