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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. Quina creus que és la professió d’en Pere Salom?
a) Arquitecte
b) Fuster
c) Decorador

Text 2
2. On queden na Sara i na Cèlia?
a) A la plaça del Francès
b) Al parc Blau
c) A la Rambla

Text 3
3. Quin vestit es posarà na Teresa?
a) El negre
b) El vermell
c) El morat
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Text 4
4. A quina imatge correspon?

A

B

C

Text 5
5. De quin objecte parlam?

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) d’acord amb la informació que escoltareu:
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
6. La nostra manera de fer vacances ha canviat...
a) perquè el sector turístic ha patit retallades.
b) a causa del canvi climàtic.
c) a causa de la crisi econòmica.
7. L’oferta turística…
a) ha augmentat els preus i la qualitat.
b) s’adapta al que necessiten els clients.
c) és molt reduïda.
8. Les agències de viatges recomanen…
a) esperar fins a l’últim moment per fer les reserves.
b) viatjar en grup perquè surt més barat.
c) fer les reserves amb força temps.
9. Els viatgers, per reduir el cost del viatge…
a) s’estan menys dies fora.
b) viatgen a l’hivern.
c) usen sempre el transport públic.
10. Les cales de les Illes Balears…
a) només agraden als turistes de l’Estat.
b) agraden més als turistes europeus que als de l’Estat.
c) són un atractiu important per venir-hi a passar les vacances.

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

Àrea 2. Exercici 1

20 punts [mín. 10 punts]
14 punts

Llegiu la informació que teniu a continuació sobre els tallers de l’associació
Bricolatge a Casa i triau l’opció correcta per completar cada una de les
afirmacions que es plantegen.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.

BRICOLATGE A CASA

Qui som?
Bricolatge a Casa és una associació que ofereix suport i assessorament gratuït als ciutadans
per tal que es puguin reparar ells mateixos alguns aparells i objectes que tenen espatllats a
casa. El projecte té com a objectius:
Disminuir la quantitat de residus que afecten el medi ambient.
Descobrir noves tècniques per posar a punt els nostres objectes i estalviar diners.
Fomentar totes les “R”: reduir, reciclar, reutilitzar i reparar.
Posam a la vostra disposició un espai, les eines necessàries i el personal qualificat per reparar,
posar a punt o canviar l’aspecte d’un objecte o aparell que ja no funcioni. A més, us
sorprendrà veure com podem tornar a donar vida a aparells, mobles i utensilis que sovint
llençàvem!

Els tallers
Els tallers són teòrics i pràctics, completament gratuïts, de 2,5 hores de durada i en horari de
matí i tarda. Les temàtiques són diverses. Els monitors són professionals qualificats.
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Inscripcions
Cal inscripció prèvia perquè les places són limitades. Heu de fer la inscripció per correu
electrònic: bricolatge@casa.cat (amb el vostre nom, llinatges i un telèfon de contacte).
Rebreu un correu de confirmació en un màxim de dos dies.
Si un usuari no participa en el taller en què s’ha inscrit i no ha avisat prèviament, no podrà
participar en els propers tallers durant els 30 dies següents.

OFERTES ACTUALS DE TALLERS
“COM CANVIAR UN ENDOLL I UN INTERRUPTOR”

Descripció: aprendrem criteris i farem pràctiques per muntar i arreglar petites instal·lacions
amb interruptors o endolls.
Dificultat: mitjana. Es recomana haver realitzat prèviament el taller “Electricitat bàsica a
casa”.
Durada: 2,5 h
Places: 12
Dia i hora: dissabte 17 de maig, de 10.00 a 12.30 h
“REPARACIÓ DE LES CISTERNES DE VÀTER”

Descripció: aprendrem els recursos per evitar la pèrdua d’aigua en avaries del WC i reduir el
consum d’aigua amb la instal·lació d’un sistema de doble descàrrega.
Dificultat: mitjana
Durada: 2,5 h
Places: 12
Dia i hora: dissabte 24 de maig, de 10.00 a 12.30 h
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Marcau l’opció correcta.
1. L’associació Bricolatge a Casa ofereix...
a) ajudar les persones que estan a l’atur.
b) obtenir beneficis per a les associacions ecologistes.
c) fomentar l’estalvi i el respecte al medi ambient.
2. Els tallers...
a) només són gratuïts per a les persones en situació d’atur.
b) són teòrics perquè en dues hores i mitja no es pot practicar.
c) ofereixen la possibilitat d’escoltar i practicar sense haver de pagar
res.
3. Si us heu apuntat a un taller i no hi podeu assistir...
a) us penalitzaran si no avisau amb antelació.
b) no cal avisar, ja que els cursos són gratuïts i no té cap conseqüència.
c) haureu de pagar una sanció econòmica.
4. Per participar en el taller “Com canviar un endoll o un interruptor”...
a) és necessari haver fet el taller “Electricitat bàsica a casa”.
b) és preferible haver fet el taller “Electricitat bàsica a casa”.
c) és millor no haver fet el taller “Electricitat bàsica a casa”.
5. El taller “Reparació de les cisternes del vàter”...
a) ensenya com s’ha d’instal·lar un vàter a casa.
b) ensenya a solucionar avaries del vàter i a gastar menys aigua.
c) ensenya a detectar quan el vàter de casa nostra perd aigua.

Ex. 1

Encerts
Punts

5
14

4
10,5

3
7

2
4,67

1
2,33

0
0

6

A2
MAIG 2014

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).
Luxemburg en bicicleta, és clar!
Luxemburg es troba entre França, Bèlgica i Alemanya i té una superfície de 2.500
quilòmetres quadrats. La capital d’aquest país és la ciutat de Luxemburg i és el nucli
més poblat. Té 1.000 anys d’història i per això és tan rica des del punt de vista cultural,
però, a més, és molt pròspera econòmicament.
A Luxemburg, hi vaig arribar un dijous a vespre, després d’un viatge en tren de dues
hores des de París. En arribar-hi estava cansat i per això vaig decidir agafar un taxi que
em dugués a l’hotel. El taxista, que feia poc que havia arribat del Marroc, em va dir que
els luxemburguesos eren molt amables i em va recomanar de conèixer el país en
bicicleta. Em va recordar que, a Luxemburg, hi ha una cultura ciclista molt entusiasta i
arrelada, i que el govern ajuda a promocionar el ciclisme per afavorir el turisme i l’oci.
Seguint els seus consells, l’endemà a primera hora vaig anar a Vélo en Ville, un
establiment de lloguer de bicicletes, i vaig ser atès per uns joves competents i seriosos.
Aquest establiment, segurament com la majoria dels que lloguen bicicletes, ofereix
molts avantatges perquè s’usi aquest mitjà de transport: lloguer per hores o per dies
amb servei integral, cadenats per poder tancar la bicicleta, cantimplores i cascs.
Em vaig informar i vaig planejar un itinerari de forma circular: travessaria el centre del
país i així veuria nuclis urbans més o menys moderns, pobles pintorescs, alguna
representació d’arquitectura medieval i paisatges de boscs amb rius, terres sembrades
i pastures. Aviat vaig poder comprovar que aquella era la millor manera de conèixer el
territori, ja que hi havia una bona xarxa de pistes per a ciclistes, pavimentades i
separades de les carreteres. La senyalització, en general, també era bona. Divendres
vaig pedalejar 65 quilòmetres, dissabte 55 i diumenge 40. En tres dies, 160
quilòmetres. M’hi hauria quedat més temps, però va ser suficient per conèixer aquest
magnífic país.

Ara, març de 2013
(Adaptació)
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6. La ciutat de Luxemburg té més població que la resta de nuclis urbans del
país.
a) Vertader
b) Fals
7. El trajecte en tren de París a Luxemburg és de menys de dues hores.
a) Vertader
b) Fals
8. El govern de Luxemburg dóna suport al ciclisme per atreure turistes.
a) Vertader
b) Fals
9. L’establiment Vélo en Ville facilita l’ús de la bicicleta als turistes.
a) Vertader
b) Fals
10. La xarxa de pistes per a ciclistes a Luxemburg s’hauria de millorar
perquè es troba en molt mal estat.
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. 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.

Pròximament heu d’anar a viure a una ciutat de l’estranger i encara no teniu
casa. Escriviu un missatge electrònic a una agència immobiliària d’aquella
ciutat per explicar-los el tipus d’habitatge que necessitau i demanar-los que us
ajudin a trobar-lo. (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.

Sou el conserge d’un centre cultural. Per avui vespre estava prevista una
conferència, però el conferenciant s’ha posat malalt i no podrà fer-la. Escriviu
un avís per penjar a l’entrada de l’edifici anunciant aquesta circumstància. (2030 paraules).
Reproduïu aquest format al full de respostes:
AVÍS
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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

HOTEL NEREIDA
OFERTA ESPECIAL DE CAP DE SETMANA

Tel. 971 897 123

Examinand A: Voleu passar un cap de setmana en un hotel. Telefonau a l’hotel
Nereida per demanar informació sobre l’oferta i exposau les vostres necessitats.
Examinand B: Sou el recepcionista de l’hotel Nereida i informau de l’oferta i
dels serveis que podeu oferir al client.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1
Exercici 3

Diàleg

15 punts

Demà voleu anar a passar el dia a la platja. Comentau on anireu i com
organitzareu la sortida.

Exercici 4

Intervenció individual

Descriviu aquesta fotografia. Què us suggereix?

10 punts
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2

Àrea 4
Exercici 1

Exercici 2

Expressió oral i interacció
Presentació, coneixença de l’examinand
(interacció amb l’examinador)

Situació comunicativa

45 punts [mín. 25 punts]
10 punts

10 punts

Examinand A: Treballau en una oficina d’informació turística i ateneu una
persona que vol passar una setmana a la ciutat. Assessorau-la.
Examinand B: Acabau d’arribar a una ciutat per passar-hi una setmana.
Dirigiu-vos a l’oficina d’informació turística i demanau que us assessorin.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Voleu organitzar un sopar de feina. Posau-vos d’acord en l’organització (data,
lloc, nombre de persones, menú, etc.).
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2

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: Estau a punt de sortir cap a la feina i rebeu la trucada d’un company vostre
(examinand B) amb qui havíeu de dinar. Us explica que no es troba bé i que no podrà
venir. Interessau-vos pel seu estat i per les causes que l’han provocat. Feis-li
recomanacions.
Examinand B: Us acabau de despertar i no us trobau bé. Telefonau a aquell amic vostre
(examinand A) amb qui havíeu quedat per dinar i explicau-li què us passa i comentau les
seves recomanacions.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Quedau amb un amic per fer un cafè i comentau quines activitats faran els vostres fills
durant l’estiu.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 3

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Descriviu aquesta fotografia. Què hi passa?
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A2 - SOLUCIONARI - MAIG 2014
ÀREA 1

Comprensió oral

Exercici 1
1a - 2b - 3c - 4a - 5a
Exercici 2
6c - 7b - 8c – 9a - 10c

ÀREA 2

Comprensió lectora

Exercici 1
1c - 2c – 3a - 4b - 5b
Exercici 2
6a - 7b – 8a – 9a - 10b

