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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. Na Joana ha decidit llogar un local per fer la festa d’aniversari d’en Martí
perquè...
a) hi haurà quasi cent convidats.
b) s’anuncia mal temps.
c) el seu jardí és molt petit.

Text 2
2. Quin d’aquests ingredients s’usa en aquesta recepta?

A

B

C

Text 3
3. N’Andrés i n’Adela varen venir a viure a Mallorca perquè...
a) hi varen trobar feina.
b) volien tenir un fill.
c) els va agradar, entre altres coses, l’ambient de l’illa.
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Text 4
4. A quina imatge correspon l’objecte descrit?

A

B

C

Text 5
5. N’Aina està malalta i explica al metge que ahir...
a) després de dinar es va sentir més bé.
b) després de dinar es va sentir més malament.
c) va haver de sortir de la feina perquè no es trobava bé.

Ex. 1

Encerts
Punts

5
14

4
10,5

3
7

2
4,67

1
2,33

0
0
2
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Àrea 1. Exercici 2

6 punts

Tot seguit escoltareu un text dues vegades.
Responeu si les afirmacions següents són vertaderes (a) o falses (b) d’acord
amb el contingut del text.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
6. Formentera és considerat el darrer paradís de la Mediterrània perquè
anar-hi és molt econòmic.
a) V
b) F
7. Únicament es pot arribar a Formentera per mar.
a) V
b) F
8. A Formentera els esports nàutics estan prohibits perquè perjudiquen
l’entorn i la tranquil·litat.
a) V
b) F
9. La posidònia és un tipus de planta marina que només es troba a
Formentera.
a) V
b) F

10. L’activitat artesana que hi ha a Formentera és una característica
important de l’illa.
a) V
b) F

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]

Àrea 2. Exercici 1

14 punts

Llegiu la informació que teniu a continuació del programa de Nadal a Felanitx i
digau si les afirmacions que es plantegen a la pàgina següent són vertaderes
(a) o falses (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
NADAL A FELANITX
Cada dissabte de desembre i el primer dissabte de gener, l’horabaixa, hi haurà mercat
de Nadal als carrers del centre, amb parades dels comerços del municipi, artesania i
decoració, etc. També hi haurà animació al carrer amb tallers per a infants i adults,
atraccions de fira, jocs i espectacles.
Si els dissabtes comprau als comerços de Felanitx, les botigues us donaran tiquets per
pujar a les atraccions del mercat de Nadal, i podreu participar en el sorteig de regals.
Cada diumenge de desembre, a partir de les 18.30 h, es farà una xocolatada solidària, a
la plaça Pax, en benefici de l’associació DACESMA.
Dissabte 20 de desembre
A les 17.30 h, a la plaça de sa Font, espectacle de màgia amb el Màgic Cloquell.
A les 18.30 h, a la plaça Pax, demostració de ball a càrrec de l’escola de ball Move and
Dance.
A les 19.30 h, a la plaça de sa Font, concert de Nadal dels alumnes del Conservatori
Professional i l’Escola de Música i Dansa Pare Aulí, de Felanitx.
Dissabte 27 de desembre
De les 18 h a les 20.30 h, a la plaça Pax, animació musical i canó de neu artificial.
A les 18.30 h, a la plaça Pax, arribada dels patges dels Reis d’Orient.
A les 20 h, a la cantonada del carrer Major i del carrer de Miquel Bordoy, sorteig dels
regals donats pels comerços de Felanitx.
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Marcau l’opció correcta.
1. Les activitats de Nadal només són per als infants.
a) V
b) F
2. L’Ajuntament regala tiquets a les persones que compren els dissabtes
als comerços del poble.
a) V
b) F
3. El darrer dissabte de desembre no hi haurà xocolatada solidària.
a) V
b) F
4. Durant l’animació musical arribaran els patges dels Reis d’Orient.
a) V
b) F
5. El vespre del darrer dissabte de desembre se sabrà qui són els
guanyadors del sorteig.
a) V
b) F

Ex. 1

Encerts
Punts

5
14

4
10,5

3
7

2
4,67

1
2,33

0
0
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Àrea 2. Exercici 2

6 punts

Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, triau l’opció correcta per
completar cada una de les afirmacions que es plantegen.

LA VERDOLAGA: CISTELLES ECOLÒGIQUES, DEL CAMP A LA TAULA!
Les cistelles de verdures i fruites ecològiques de La Verdolaga són una manera
econòmica de consumir productes de primera qualitat: de la mà del pagès a la taula,
sense intermediaris. Us oferim les cistelles setmanalment, només cal fer la comanda
entrant a la nostra pàgina web. La podeu venir a cercar al nostre hort de dilluns a
divendres i així podreu conèixer el pagès i veure com té cura de les plantacions. Si no
us va bé desplaçar-vos, us la portam a un punt de distribució, acordant dia, lloc i hora.
Si estau interessats de crear un grup de consum o una cooperativa al poble o barri on
viviu, ens oferim a ajudar-vos.
Des de La Verdolaga servim setmanalment les cistelles amb cinc productes de
temporada, i si no podem oferir producció pròpia hi haurà productes d'altres horts
ecològics propers. Cada setmana els productes són diferents. A més, si al consumidor
no li agrada un producte, el pot canviar pe r un altre que sigui de temporada.
El pes de la cistella varia de l'estiu a l'hivern, però el preu és el mateix durant tot l'any.
La cistella grossa val 15 euros i pesa entre 6 i 7 kg. La petita val 8 euros i pesa entre 3 i
4 kg.
Animau-vos a fer la comanda!
http://www.verdolaga.cat/la-cistella-ecologica.html (Adaptació)
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6. Les cistelles ecològiques de La Verdolaga s’han de comanar...
a) telefonant al número que surt a la pàgina web.
b) a través de la pàgina web.
c) telefonant directament a l’hort.
7. El dissabte capvespre...
a) no es poden recollir cistelles.
b) és ideal per anar a recollir les cistelles per poder fer una passejada.
c) és el dia fixat per fer la comanda de la setmana següent.
8. Les cistelles...
a) sempre s’han de recollir a l’hort.
b) sempre les porten a casa.
c) les podeu rebre a un punt de distribució o anar-les a cercar a l’hort.
9. Les cistelles inclouen...
a) únicament productes de l’hort de La Verdolaga.
b) aliments d’altres productors només quan la producció de La
Verdolaga no és suficient per omplir la cistella.
c) només els productes que ha triat el consumidor.
10. Les cistelles...
a) sempre pesen el mateix.
b) tenen un pes diferent segons la temporada.
c) tenen un preu diferent segons la temporada.

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 hi poseu les vostres dades reals.

Heu rebut una herència que us permet viure sense fer feina. Escriviu un
missatge electrònic a un amic i comunicau-li els nous projectes (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 hi poseu les vostres dades reals.

Un amic us ha ajudat en l’organització de la festa de naixement del vostre fill.
Escriviu-li una nota d’agraïment (20-30 paraules).
Reproduïu aquest format al full de respostes:

9
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1

ÀREA 4

EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ

Exercici 1

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

Exercici 2

Situació comunicativa

45 punts [mín. 25 punts]
10
punts

10 punts

Examinand A: Heu decidit comprar-vos un animal de companyia perquè viviu
sol. Anau a una botiga on venen mascotes i demanau al dependent que us
ajudi a triar l’animal que més us convé.
Examinand B: Sou el dependent d’una botiga de mascotes i heu d’assessorar
un client sobre l’animal de companyia que necessita.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou dos amics que us trobau per fer un cafè i comentau què fareu per Setmana
Santa.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1

Exercici 4

Intervenció individual

Descriviu aquesta fotografia. Què us suggereix?

10 punts
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2

ÀREA 4

EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ

Exercici 1

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

Exercici 2

Situació comunicativa

45 punts [mín. 25 punts]

10 punts

10 punts

Examinand A: Telefonau a un amic vostre i proposau-li anar d’excursió el cap
de setmana. Intentau convèncer-lo.
Examinand B: Un amic vostre us telefona per proposar-vos una excursió, però
preferiu organitzar una torrada amb tot el grup d’amics. Intentau convèncer-lo.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Teniu la grip i no podeu sortir de ca vostra. Un familiar us visita per saber com
estau i per demanar-vos en què us pot ajudar.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2

Exercici 4

Intervenció individual

Descriviu aquesta fotografia. Què us suggereix?

10 punts

A2
GENER 2015

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: Voleu organitzar un sopar a ca vostra amb els amics. Explicau a la vostra
parella què voleu cuinar i com es prepara el plat.
Examinand B: Voleu organitzar un sopar a ca vostra amb els amics. La vostra parella us
proposa cuinar un plat que no us agrada. Proposau-ne un altre i explicau-li com es
prepara.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou dos amics que estàveu a l’atur i ara heu trobat feina. Conversau sobre el nou lloc de
treball.

1

A2
GENER 2015

EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 3

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Descriviu aquesta fotografia. Què us suggereix?
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A2 - SOLUCIONARI - GENER 2015
ÀREA 1

Comprensió oral

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

ÀREA 2

Comprensió lectora

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

