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Àrea 1

Comprensió oral

20 punts [mín. 10 punts]

No heu d’entregar aquest full.
Heu d’escriure les respostes en el full òptic adjunt.
Àrea 1. Exercici 1

14 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades cinc texts. Heu de respondre aquestes
preguntes.
1►Quin mapa es correspon amb el diàleg?

sou aquí

sou aquí

A

sou aquí

B

C

2►Quan és la cita del senyor Garcia?

A.

dimecres

B.

dilluns

C.

dimecres

D.

dimarts

1

(Traslladau les respostes al full òptic)
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3►Quin sofà ha comprat?

A

B

C

D

4► Quins són els ingredients de l’entrepà?

A

B

C

D

5► Què els passa?

A
Ex. 1

B
Encerts
Punts

5
14

C
4
10,5

3
7

2
4,67

D
1
2,33

0
0
2
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Àrea 1. Exercici 2

6 punts

Tot seguit escoltareu un text dues vegades.
Triau l’opció correcta (a, b o c) per emplenar aquesta fitxa de viatge, d’acord amb la
informació que escoltareu:

VIATGES

MEDITERRANI

FITXA DE VIATGE
6►Destinació: a) La Itàlia rural.
b) La ciutat de Roma.
c) La regió de la Toscana.
7►Atractius: a) La gastronomia, el bon temps, l’art i els edificis.
b) La cuina, el sol i l’art modern.
c) El menjar, la moda i el transport públic.
8►Habitants: a) 2.700
b) 10 milions
c) Dos milions i mig
9►Superfície: a) Menys de 1.500 km2
b) Superior als 1.500 km2
c) No arriba als 1.500 km2
10►Clima: a) A l’estiu fa molta calor i hi ha neu abundant a l’hivern.
b) A la primavera hi ha algunes tempestes i a l’hivern els vents poden ser forts.
c) A la tardor i la primavera hi ha pluges abundants; a l’estiu fa poca calor.

(Traslladau les respostes al full òptic)

Ex. 2

Encerts
Punts

5
6

4
4,5

3
3

2
2

1
1

0
0

3
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Àrea 2

Comprensió lectora

20 punts [mín. 10 punts]

No heu d’entregar aquest full.
Heu d’escriure les respostes en el full òptic adjunt.
Àrea 2. Exercici 1

14 punts

Llegiu aquest fullet d’activitats i marcau la resposta correcta d’acord amb el
contingut del text.

AGENDA D’ACTIVITATS: dissabte, 6 de juliol de 2013
BURBALL VII MOSTRA DE TEATRE AFICIONAT A CIUTADELLA
Data: cada dissabte del mes de juliol
Lloc: Teatre des Born
Preu: 5 euros
Venda d'entrades:
- Oficina d’Atenció al Ciutadà: c/ de Sant Miquel, 12 (de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h)
- Taquilla del Teatre (1 hora abans de començar)
Burball, la Mostra de Teatre Aficionat, arriba a la VII edició amb la posada en escena d’un
programa variat a càrrec de companyies de teatre amateur. Tot un mes d’espectacles per a tots
els gusts!

Tallers de biblioteca: Contes del món!
Hora:de 10.30 a 12.00 h
Lloc: Biblioteca Municipal de Sant Josep de sa Talaia
Adreça: carrer de Can Pou, 9
Telèfon: 971 429 856
Preu: activitat gratuïta, cal inscriure's prèviament
Públic a qui s'adreça: nins i nines de 6 a 12 anys
Activitat realitzada amb motiu del Dia Internacional per la Pau.
Posteriorment es repetirà a la resta de municipis eivissencs.
Un matí per descobrir històries de cultures diferents.

Cinema a la Fresca: Pa negre
Hora: 22.00 h
Lloc: parc de la Mar de Palma i plaça de Sant Francesc de Formentera
Direcció: Agustí Villaronga
Duració: 108 minuts
Gènere: drama
Idioma: català
Edat recomanada: no recomanada per a menors de 16 anys
Preu: 2 €
1
Una bona ocasió per veure la premiada pel·lícula Pa negre del director mallorquí A. Villaronga.
Es tracta d’una emocionant història sobre la devastació moral que deixà la Guerra Civil en la
població.

A2

GENER 2013

Marcau l’opció correcta:
1► Aquestes activitats corresponen…
a) a l’agenda d’activitats de tot el mes de juliol de Mallorca, Eivissa i Menorca.
b) a l’agenda d’activitats del cap de setmana a les Pitiüses.
c) a l’agenda d’activitats del primer dissabte de juliol a les Balears.
2► Pel que fa al preu de les activitats…
a) no cal pagar entrada per assistir-hi.
b) amb manco de cinc euros es pot anar a totes les activitats.
c) algunes activitats són de pagament.
3► Les entrades per al teatre...
a) només es poden comprar el mateix dia de la funció.
b) es poden comprar al Teatre des Born el mateix dia de la funció.
c) es poden comprar a tots els punts de venda tant el matí com el capvespre.
4► El taller Contes del món!...
a) només es fa a Sant Josep i no es podrà veure a cap altre poble.
b) permet als nins conèixer la cultura d’altres països.
c) és per a totes les edats, però gratuït només per als nins de 6 a 12 anys.
5► La pel·lícula Pa negre...
a) es fa el vespre i és d’un director mallorquí.
b) és un drama en català per a tots els públics.
c) és una història sobre la guerra amb actors mallorquins.

Ex. 1

Encerts
Punts

5
14

4
10,5

3
7

2
4,67

1
2,33

0
0

2

A2

GENER 2013

Área 2. Exercici 2

6 punts

Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, digau si els enunciats són vertaders
(a) o falsos (b).

GASTROTAST

Microgastronomia

28, 29 i 30 de juny

7 espais de cuina a la vista de 15 minuts cada un
Mostra de microgastronomia en què set mestres de la cuina insular parlaran d’alguns dels seus
secrets i menjars més preuats. Set tallers de cuina amb una durada de 15 minuts cada un
durant els quals s’elaborarà un plat diferent.
Bar de tapes per picar entre funció i funció.
Tarifes: set classes de cuina per 12 € per persona, o bé 3 € per cada classe de cuina.
Preu reduït per a sollerics i bunyolins el dia 28 de juny.
Entrades a la venda a partir de dia 11 de juny:
- Port de Sóller: Llibreria Món. Carrer d’Antoni Montis, 8. Tel. 971 634 783. Horari: de 9.30
a 13 h i de 16 a 20 h
- Palma: Cafeteria Alba. Carrer de Francesc Suau, 14. Tel. 971 754 478
- Ajuntament de Bunyola: plaça Major, 4. Tel. 971 613 007
Els 7 espais de cuina són:
- Cuina 1: Lluís Cardell (galetes d'olives negres)
- Cuina 2: Biel Perelló (rotlos cruixents de sobrassada i mel)
- Cuina 3: Sebastià Esteva (cervesa artesana d'alta fermentació)
- Cuina 4: Antoni Pinya (pastís calent de poma amb gelat de vainilla i menta)
- Cuina 5: Javier Soriano (tapa integral d'hamburguesa de tonyina i espinacs)
- Cuina 6: Xisco Jordà (sushi de salmó amb salsa de soia)
- Cuina 7: Pedro Riera (suc de maduixa i taronges de Sóller)

Jardins d'Alfàbia (ctra. de Sóller, km. 17)
Horari: a partir de les 21 hores
3
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Font: www.diariodemallorca.es (adaptació)

6► El cartell anuncia classes breus de cuina en què, durant set dies, prestigiosos
cuiners de l’illa preparen plats especials i n’expliquen els secrets.
a) Vertader
b) Fals
7► El primer dia del Gastrotast, els veïns de Sóller i els de Bunyola tenen un preu
especial.
a) Vertader
b) Fals
8► En la mostra no hi ha cap plat dolç, tots els menjars que es preparen són salats.
a) Vertader
b) Fals
9► L’únic plat de carn i verdura és el de la cuina 5, que és una hamburguesa.
a) Vertader
b) Fals
10► En la mostra també es preparen begudes, concretament una cervesa i un suc de
fruita.
a) Vertader
b) Fals

Ex. 2

Encerts
Punts

5
6

4
4,5

3
3

2
2

1
1

0
0
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Àrea 3

Expressió escrita

15 punts [mín. 5 punts]

Exercici 1
 Text de 40-50 paraules
 Si el cos té 35 paraules o menys, no es corregirà.
 Aquest full només serveix per fer-hi un esborrany (no l’heu d’entregar).
Heu d’escriure el text definitiu en el full òptic adjunt.

Heu decidit independitzar-vos i acabau de llogar un pis. Escriviu un correu
electrònic a un amic o amiga i descriviu-li com és (40-50 paraules).
Reproduïu aquest format al full de respostes:
De:
Per a:
Assumpte:

1
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Exercici 2
 Text de 20-30 paraules
 Si el text té menys de 20 paraules, no es corregirà. Les expressions
“m’agrada” i “no m’agrada” no compten en el còmput de paraules.
 Aquest full només serveix per fer-hi un esborrany (no l’heu d’entregar). Heu
d’escriure el text definitiu en el full òptic adjunt.

Heu decidit apuntar-vos a una pàgina d’Internet per fer noves amistats.
Ompliu la fitxa amb les coses que us agrada fer i les que no, perquè us
coneguin millor (20-30 paraules; les expressions “m’agrada” i “no m’agrada”
no compten).

www.trobaamics.cat
M’agrada

No m’agrada

...

...

Reproduïu aquesta fitxa al full de respostes.

Imatges: www.pergaminociudad.com, www.uev.cat, www.upgradereality.com

2
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1

Àrea 4

Expressió oral i interacció

45 punts [mín. 25 punts]

Exercici 1

10 punts

Presentació, coneixença de l’examinand (interacció amb l’examinador).

Exercici 2

10 punts

Situació comunicativa

Escoleta Petits Pollets
Centre educatiu per a infants de 0 a 3 anys.
Ensenyament integrador i actiu per als més
petits de la casa.
Horari: de 7.30 a 17 h
Més informació a l’escoleta.

Examinand A: teniu un fill de 2 anys i heu vist aquest anunci d’una escoleta.
Hi anau per informar-vos-en.

Examinand B: feis feina a aquesta escoleta infantil i informau un pare o una
mare sobre el vostre funcionament.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1
Exercici 3

15 punts

Diàleg
Us trobau amb un amic al mercat i comentau la compra que heu de fer i què
preparareu per dinar.

Exercici 4
Intervenció individual
Descriviu aquesta habitació amb el màxim detall.

10 punts
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2

Àrea 4

Expressió oral i interacció

Exercici 1

45 punts [mín. 25 punts]
10 punts

Presentació, coneixença de l’examinand (interacció amb l’examinador).
Exercici 2

10 punts

Situació comunicativa
Examinand A: Anau pel carrer del vostre barri i una persona (examinand B)
us demana com arribar al centre de salut. Donau-li les indicacions
necessàries. Aprofitant que us l’heu trobada, li demanau on és Correus.

Examinand B: No sabeu anar al centre de salut. Ho demanau a una
persona del carrer (examinand A), que també us demana on és Correus.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2

Exercici 3

15 punts

Diàleg
Us trobau per casualitat amb un company d’estudis de qui fa anys que no
sabeu res. Us posau al dia de les vostres vides: família, feina...

Exercici 4

10 punts

Intervenció individual
Heu anat a una exposició i heu vist aquest quadre de Botero. Descriviu-lo amb
el màxim detall:
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 3

Àrea 4

Expressió oral i interacció

45 punts [mín. 25 punts]

Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand (interacció amb
l’examinador).

10 punts

Exercici 2

Situació comunicativa

10 punts

Examinand A: heu d’anar de viatge i parlau amb el company (examinand B) que us ha
d’acompanyar a l’aeroport. Concretau-ne els detalls.
Examinand B: un company vostre (examinand A) se’n va de viatge i l’heu d’acompanyar a
l’aeroport. Parlau amb ell per concretar-ne els detalls.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Arribau a casa després de la jornada laboral i contau a la vostra parella com us ha anat el
dia.

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Imaginau que aquest és el vostre barri. Explicau detalladament com és, quins serveis hi ha,
quines botigues, si us agrada o no...

SUPÒSIT 3. Full per als examinands
Exercici 4 . Intervenció individual [10 punts].
Imaginau que aquest és el vostre barri. Explicau detalladament com és, quins serveis hi ha, quins comerços, si us agrada o no...
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Solucionari
Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
Diàleg 1: A
Diàleg 2: C
Diàleg 3: D
Diàleg 4: B
Diàleg 5: B
Exercici 2
6B – 7A – 8C – 9B – 10B

Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1:
1C – 2C – 3B – 4B – 5A
Exercici 2:
6B- 7A – 8B – 9B – 10A

