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Àrea 1

Comprensió oral

Àrea 1. Exercici 1

20 punts [mín. 10 punts]

1

14 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades cinc texts. Heu de respondre aquestes
preguntes.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Text 1
1. Qui és a l’hospital?
a) El nebot de na Bel.
b) La cunyada de na Bel.
c) La sogra de na Pepa.
Text 2
2. Quina d’aquestes tres activitats ara no practica?

A

B

C
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Text 3
3. Quin d’aquests productes no pot comprar a prop de ca seva?

A

B

C

Text 4
4. Fins a quina hora li reservaran les entrades?
a) Fins a les 20.30 h.
b) Fins a les 20 h.
c) Fins a les 20.15 h.
Text 5
5. Quin d’aquests tres aliments no pot menjar en Miquel?

A
Ex. 1

B
Encerts
Punts

5
14

4
10,5

C
3
7

2
4,67

1
2,33

0
0
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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 d’acord amb la
informació que escoltareu:
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
6. Segons la tradició, el dia dels Reis rebem regals perquè...
a) els Reis d’Orient en feren a l’Infant Jesús.
b) els Reis d’Orient en feren a la gent que trobaren després d’adorar
l’Infant Jesús.
c) l’Infant Jesús així ho manà.
7. La festa anomenada dels Patges se celebra…
a) a tots els pobles de Mallorca des de sempre.
b) només a Palma.
c) a diversos pobles de Mallorca.
8. Els Reis arriben…
a) sempre dia 5 de gener.
b) normalment dia 5 al vespre, però en alguns llocs esperen l’endemà.
c) sempre per mar.
9. El rei que té els cabells i la barba blancs…
a) és el més vell.
b) va ser castigat per l’Infant Jesús.
c) era el més poderós.
10. Normalment ses Majestats…
a) abans de repartir els regals van a l’església per adorar el Nin Jesús.
b) quan han acabat de repartir els regals fan una visita a l’església per
adorar el Nin Jesús.
c) abans de repartir els regals fan una visita a l’ajuntament de la
localitat per parlar als nins.

Ex. 2

Encerts
Punts

5
6

4
4,5

3
3

2
2

1
1

0
0
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Àrea 2

Comprensió lectora

20 punts [mín. 10 punts]

Àrea 2. Exercici 1

14 punts

Llegiu aquest fragment del programa de festes de Sant Antoni de sa Pobla i
marcau la resposta correcta d’acord amb el contingut del text.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
SA POBLA. SANT ANTONI 2014
DIVENDRES, 10 DE GENER
17.00 h
Al museu de Can Planes, exposició del Taller de caparrots.

19.30 h
Al carrer de la Plaça, 4, inauguració de l’exposició “Caparrots 2014”.
Aquarel·les de Cati Mary Alorda. L’exposició estarà oberta del 10 al 31 de
gener.

20.00 h
Actuació i cercavila dels infants que han participat als tallers de caretes de
dimonis, acompanyats dels dimonis i la batucada d’Albopàs. Sortida del carrer
de la Pau, 5.

20.30 h
Al local Es Cavallets, inauguració de l’exposició de fotografia “Sant Antoni”, de
Pep Amengual Espinosa. Horari: de dilluns a dissabte de 17.30 a 20.30 h.
Diumenges d’11 a 13 h. L’exposició estarà oberta del 10 al 19 de gener.
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DISSABTE, 11 DE GENER

12.00 h
Sortida, des del museu de Can Planes, de la cercavila infantil de caparrots,
acompanyats dels xeremiers Els Xirois. Itinerari: carrers del Rosari, de la Lluna,
de l’Escola, plaça d’Alexandre Ballester, església, plaça Major i Ajuntament.

16.15 h
Sa Llego 2014. XXXII edició de la cursa popular amb sortida i arribada davant
el bar Sa Sini. Distància del recorregut 7.770 m. Inscripcions: Fins a una hora
abans de la cursa o a www.elitechip.net. Preu 6€ +3€ (per lloguer de xip).
Recollida de dorsals a partir de les 11 h al museu de Can Planes.

18.00 h
A la plaça Major, actuació de la batucada amb els participants del Taller de
dimonis petits, acompanyats pels dimonis d’Albopàs.

20.15 h
Tradicional concert de la Coral de sa Pobla, a l’església.
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Marcau l’opció correcta.
1. Quantes exposicions es poden veure el 10 de gener a sa Pobla?
a) Dues, una de pintura i una de fotografia.
b) Cap.
c) Tres.
2. L’exposició de Cati Mary Alorda...
a) estarà oberta fins al darrer dia de gener.
b) estarà oberta cada horabaixa.
c) s’inaugurarà al local del carrer Major.
3. L’exposició de Pep Amengual Espinosa...
a) s’inaugura el dia 17 de gener.
b) es podrà visitar cada dia de la setmana.
c) el cap de setmana només estarà oberta als matins.
4. Les cercaviles que es fan durant les festes...
a) no tenen un itinerari descrit.
b) són protagonitzades per infants.
c) totes van acompanyades de xeremiers.
5. Si es vol participar a la cursa Sa Llego 2014...
a) s’ha de fer un recorregut superior als set mil cinc-cents metres.
b) s’ha de fer la inscripció un dia abans.
c) els dorsals s’han de recollir al bar Sa Sini.

Ex. 1

Encerts
Punts

5
14

4
10,5

3
7

2
4,67

1
2,33

0
0
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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).

Les fruites
La pera és una fruita que es cultiva arreu del món. Hi ha milers de varietats
d'aquesta fruita. Però podem dir que la majoria de les peres tenen una forma
molt semblant a la d'una bombeta. El color de la pell que predomina és el
verd, però també pot ser groc, marró o vermell i el de la polpa és el blanc.
La síndria és una fruita grossa i amb forma de bolla. La pell és llisa, molt
gruixuda i dura i és de color verd que, depenent de la varietat, pot ser més o
menys fosca. La polpa és vermella. El sabor és gairebé sempre molt dolç i conté
abundants llavors de color negre.
La poma és, possiblement, la fruita de major consum mundial. És rodona i,
segons les varietats, presenta colors, textures, olors i sabors molt variats. La
pell és, a quasi totes les varietats, lluent i llisa amb colors daurats, vermells,
verds i també de combinació de dos colors. Els sabors són més o menys àcids o
dolços.
El plàtan és una fruita de forma allargada i pell de color verd que, quan
madura, es torna de color groc daurat amb taques negres. Té una polpa
blanca, compacta i tova. El sabor és suau, però dolç i agradable, de baixa
acidesa.
La taronja és un fruit esfèric de pell de color taronja, sota la qual hi ha una
altra pell de color blanc. La polpa és també de color taronja. Conté molt de
suc.
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6► De totes aquestes fruites, dues no són rodones.
a) Vertader
b) Fals
7► La síndria i la taronja són de color vermell a l’interior.
a) Vertader
b) Fals
8► Quan el plàtan és madur té un color diferent de quan és verd.
a) Vertader
b) Fals
9► Tant la poma com la síndria tenen la pell llisa i molt vermella.
a) Vertader
b) Fals
10► La fruita que més es menja a tot el món és la poma.
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.
No poseu les vostres dades reals.

Acabau d’instal·lar-vos en un pis que compartiu amb una altra persona.
Escriviu un missatge de correu electrònic a un familiar per explicar-li com és
aquest company de pis (40-50 paraules).
Reproduïu aquest format al full de respostes:
De:
Per a:
Assumpte:
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Exercici 2
(!) Text de 20-30 paraules

Si el text té menys de 20 paraules, no es corregirà. Les paraules copiades de l’enunciat no compten.
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.
No poseu les vostres dades reals.

Avui matí heu de sortir de casa molt prest. Escriviu una nota a la vostra parella
per recordar-li algunes feines de la casa que ha de fer (20-30 paraules).
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1

Àrea 4
Exercici 1

Exercici 2

Expressió oral i interacció

45 punts [mín. 25 punts]

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

Situació comunicativa

10 punts

10 punts

ES VEN

Tel. 675 897 123
Font de la imatge: www.niumba.com

Examinand A: Voleu comprar-vos una casa i acabau de veure aquest anunci.
Telefonau al número que s’hi indica per informar-vos-en millor.
Examinand B: Teniu una casa en venda i una persona interessada (examinand
A) us telefona per demanar-vos-en més informació.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1
Exercici 3

Diàleg

15 punts

Fa dies que no us trobau bé. Parlau amb un amic per contar-li què us passa i
demanau-li consell sobre què faria ell en la vostra situació.

Exercici 4

Intervenció individual

Descriviu aquesta fotografia. Què hi passa?

10 punts
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2
Àrea 4
Exercici 1

Exercici 2

Expressió oral i interacció

45 punts [mín. 25 punts]

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

10 punts

10 punts

Examinand A: Avui és dissabte i us ve de gust fer alguna d’aquestes activitats.
Explicau al vostre company (examinand B) la vostra proposta.

Examinand B: Un company vostre (examinand A) us suggereix fer unes
activitats junts. Proposau-li una d’aquestes activitats.

Font de les imatges: www.libertaddigital.com; www.guiadebeneficios.com; www.infomallorca.net; www.tuclubdetenis.com
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2
Exercici 3

Diàleg

15 punts

Voleu fer un viatge amb un company i us veis per organitzar-lo. Explicau on
anireu i posau-vos d’acord pel que fa a dates, durada, mitjà de transport, etc.

Exercici 4

Intervenció individual

Descriviu aquesta fotografia. Què hi passa?

10 punts
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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: La setmana que ve teniu convidats a sopar a casa i no sabeu què heu de
preparar. Demanau consell a un company vostre (examinand B).
Examinand B: Un company vostre (examinand A) us demana consell sobre com ha de
preparar un sopar a casa. Donau-li idees.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Feis un cafè amb un amic després d’anar de rebaixes. Explicau-vos què heu comprat i si us
agrada o no anar de rebaixes.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 3

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Descriviu aquesta fotografia. Què hi passa?

Font de la imatge: www.alcobadeblanca.com
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A2 - SOLUCIONARI - GENER 2014
ÀREA 1
Exercici 1
Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5

b
c
a
a
a

6
7
8
9
10

b
c
b
b
a

1
2
3
4
5

c
a
b
b
a

6
7
8
9
10

a
b
a
b
a

Exercici 2

ÀREA 2
Exercici 1

Exercici 2

