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PROVA D’EXPRESSIÓ ESCRITA 

 
Trieu una d’aquestes dues opcions i escriviu el text que es demana en cada cas. 
 
OPCIÓ A 
 
Llegiu aquesta notícia i redacteu un article d’opinió, que tinga entre 200 i 230 paraules, per expressar 
el vostre punt de vista sobre el tema que s’hi planteja. 

Zuckerberg defensa l'estratègia d'oferir accés gratuït a Internet en els països 
on té poca presència 

El fundador de Facebook justifica el projecte Internet.org de cara a les operadores de telefonia. 
Assegura que serveis com la seva xarxa social són l'eix impulsor del negoci de les dades 

02/03/15 22:26 - Barcelona - Agències 
 

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha defensat 
avui el seu projecte Internet.org , amb el qual vol aportar 
connectivitat a la xarxa a mil milions de persones arreu del 
món. El programador i empresari ha aprofitat la seva 
conferència en la jornada inaugural del Mobile World Congress 
que se celebra a la Fira de Barcelona per exposar els plans de la 
companyia per convertir-se en una xarxa social global. 

El conseller delegat de Facebook ha explicat que la 
companyia californiana vol estendre el seu projecte d'accés 
gratuït a la xarxa (internet.org) als països no desenvolupats per 
tal que milions de ciutadans tinguin accés als serveis que 
ofereix internet, incloent les aplicacions de Facebook. En un context on el negoci de les operadores ha migrat 
des de trucades i missatges a consum de dades, el directiu ha mostrat la seva voluntat de contribuir a pal·liar 
aquests costos i a accelerar l'adopció de la xarxa. 

Segons ell, gràcies al programa Internet.org, resultat de la col·laboració de diferents companyies 
tecnològiques i operadores, els ciutadans de sis països (l'Índia, Kènia, Tanzània, Colòmbia, Ghana i Indonèsia) 
tenen accés a serveis bàsics d'Internet de manera gratuïta. En aquest sentit, ha afirmat que amb aquest projecte 
l'usuari pot “aprendre per què val la pena pagar per les dades d'Internet”. I una vegada ha accedit a aquests 
serveis bàsics, ha continuat, desitjarà invertir a tenir accés a un rang més gran. 

 
El Punt-Avui, 3 de març de 2015 

 

 



 

 

OPCIÓ B 
 
Trieu dues d’aquestes imatges, i feu la descripció d’allò que hi apareix. Cada descripció ha de tenir una 
extensió d’entre 100 i 120 paraules.  
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 


