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Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministerio de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Certificado Estatal de Conocimiento de Lenguas 

 Escribe tus respuestas en la Hoja de 
Respuestas n° 2 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 2]. 

 Intenta realizar todas las actividades. 

 Dispones de 120 minutos para terminar esta parte del examen. 

ATENCIÓN 

ACTIVIDAD 1 
 

Has leído este artículo y decides escribir un texto (300 palabras) para publicarlo en la revista de tu 
universidad con el objetivo de  

 refutar el argumento principal de los fumadores acerca de que la ley antitabaco viola sus 
derechos de ciudadanos, y 

 promocionar la aplicación de esta ley en nuestro país ponderando los beneficios que se 
pueden obtener a nivel sanitario.  

 

¡Ojo! No firmes con tu verdadero nombre. Firma como Ana o Juan Alexiou. 

 

             

¿Cuánto ha reducido la ley antitabaco las toxinas en 
el aire de los bares? 

 

En el año 2011 se puso en vigor la famosa, aplaudida y criticada 
ley antitabaco que prohibía fumar en el interior de 
establecimientos públicos como los bares. Desde entonces el 
aire en su interior es mucho más limpio y sano pero, ¿cuánto 
más? Una investigación del Instituto de Diagnóstico Ambiental 
y Estudios del Agua lo ha analizado. 

Antes de la puesta en marcha de la ley las concentraciones de partículas PM10 (aquellas cuyo 
diámetro es de menos de 10 µm) superaban los 200 µm por metro cúbico de aire, es decir, cuatro 
veces más del máximo legal permitido. 

Igualmente la cantidad de partículas ultrafinas (aquellas con un tamaño de menos de 100 
nanómetros y las más peligrosas para la salud) rondaban las 60.000 por centímetro cúbico 
dependiendo de las condiciones de ventilación. O lo que es lo mismo, cuatro veces más que lo 
habitual en la ciudad de Barcelona, y similar a los niveles detectados en vías urbanas con mucho 
tráfico. 

Tras el cálculo de la cantidad de toxinas que existían en el aire antes y después de la puesta en 
marcha de la ley antitabaco los resultados han sido demoledores, la cantidad de sustancias tóxicas 
y carcinogénicas se han reducido en un 90 por ciento.  

Como apunta el autor principal del estudio, Jorge Pey, a la agencia de noticias científicas SINC “el 
beneficio de la ley es sustancial a efectos de composición química, con reducciones de un 90% en 
los componentes más críticos desde el punto de vista toxicológico”. 

Además los investigadores encontraron en su estudio unas 30 veces más concentración de lantano 
y cerio, dos elementos generados por el encendido de la chispa de los mecheros. 

Adaptado de http://www.muyinteresante.es/salud  

 

http://www.muyinteresante.es/salud/preguntas-respuestas/cuanto-ha-reducido-la-ley-antitabaco-las-toxinas-en-el-aire-de-los-bares-671382441111
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ACTIVIDAD 2 
 

Basándote en el siguiente texto escribe un artículo (300 palabras) para publicar en la Revista Europea de 
Padres con la finalidad de  

 promocionar el Minecraft y sus efectos positivos en los jóvenes, y  

 presentar el juego que ha creado el equipo griego de Minecraft. 
¡OJO! No firmes el texto. Firma como Ana o Juan Alexiou. 
 

 

 

.  

 

 

Η Αρχαία Ελλάδα στο Minecraft 

Το Minecraft είναι ένα απλό παιχνίδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ψηφιακή εκδοχή του γνωστού Lego. Στόχος του, η κατασκευή κόσμων και η 
εξερεύνηση. Επινοήθηκε το 2009 από τον Σουηδό προγραμματιστή Markus 
Persson και από το 2013 έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατ. αντίτυπα στον 
υπολογιστή και 54 εκατ. σε όλες τις πλατφόρμες.  

Τον Μάρτιο του 2011 οι δημιουργοί της ελληνικής κοινότητας 
Minecraft, Κωνσταντίνος και Ιωάννα, γνωστοί ως Padakoys και Rozoyli, 
άνοιξαν τον Rainbow Minecraft Server, ο οποίος αναγνωρίστηκε «ως ένας 
από τους καλύτερους σέρβερ παγκοσμίως». Η ελληνική ομάδα RFS (Rainbow 
Family Servers) ετοιμάζει το πρώτο Minecraft βασισμένο σε ιστορικά 
γεγονότα με αναφορά στην Αρχαία Ελλάδα, με στόχο το παιχνίδι να 
αποτελέσει εκπαιδευτικό υλικό. Ο παίκτης θα έχει τη δυνατότητα να 
περιηγηθεί σε ελληνικές πόλεις (Σπάρτη, Αθήνα, Πέλλα, Ολυμπία), να 
γνωρίσει ψηφιακά τόπους μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας, ίσως και να 
προσθέσει ένα «λιθαράκι» στην Ακρόπολη. 

Στα σχολεία 

Η συνεισφορά του Minecraft στην εκπαίδευση δεν περιορίζεται στις ανθρωπιστικές σπουδές. Το παιχνίδι 
παροτρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν με διαφορετικές επιστήμες, όπως η φυσική, ο προγραμματισμός και η 
αρχιτεκτονική. Εντυπωσιακή είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους μαθητές να κατασκευάσουν κτίρια 
προσχεδιασμένα από αρχιτέκτονες και να δώσουν μια απτή μορφή, με τη χρήση εκτυπωτών 3D, σε ό,τι 
οικοδόμησαν μέσα στον εικονικό κόσμο του Minecraft. 

Το παιχνίδι αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, καθώς μπορεί να εμπνεύσει τους 
μαθητές ή σπουδαστές να εμπλακούν με αντικείμενα που δεν τους ενδιέφεραν χωρίς να το αντιληφθούν, «αφού 
είναι πολύ απασχολημένοι με το να παίζουν», σημειώνει ο κ. Μills. 

Σύμφωνα με έρευνα του S.R.I. International, ομάδας ειδικών σε θέματα τεχνολογίας της Silicon Valley, τα 
παιχνίδια μπορούν να αναπτύξουν τη γνωστική μάθηση κατά 12%, ενισχύοντας την ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων και τις λειτουργίες της μνήμης. 

Ο Eric Klopfer, καθηγητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, αναφέρει πως ειδικά το Μinecraft 
ενισχύει τις κατασκευαστικές δεξιότητες των μαθητών και την αντίληψη του χώρου, ενώ σύμφωνα με τη 
διδάκτορα του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Λήδα Τσενέ, 
αναπτύσσει «τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα της συνεργασίας».  

Η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η λήψη αποφάσεων, η καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων είναι μόνο λίγα 
από τα στοιχεία που καλλιεργούνται μέσω του παιχνιδιού. «Η ανάπτυξη του μηχανισμού της εμπιστοσύνης έρχεται 
να συμπληρώσει τον κύκλο των δεξιοτήτων που φαίνεται να ενισχύονται παίζοντας». Ένας «μαγικός κύκλος» 
σχέσεων εμπιστοσύνης μοιάζει να διαπλάθεται μέσα από τη δημιουργία παγκοσμίων κοινοτήτων από παίκτες. 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


