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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. Quan va néixer el fill de na Maria?
a) el 13/06/2013.
b) el 23/03/2015.
c) el 13/03/2013.
Text 2
2. Na Isabel va a classe de francès perquè...
a) no en sap gens.
b) ja en sap, però vol fer pràctiques de conversa.
c) necessita estudiar molta gramàtica.
Text 3
3. On viu na Júlia?

A

B

C
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Text 4
4. De quin objecte us parlam?

A

B

C

Text 5
5. La persona que parla...
a) no dina per poder fer esport.
b) prefereix dormir més hores que fer esport.
c) normalment fa esport al migdia.

Ex. 1

Encerts
Punts

5
14

4
10,5

3
7

2
4,67

1
2,33

0
0
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Àrea 1. Exercici 2

6 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un text que parla de com els italians es
posen nerviosos en determinades situacions. A continuació, 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.

Els costums dels italians no són ben iguals que els de la gent d’aquí.
a) V
b) F

7.

Als italians els molesta que els preparin el cafè massa llarg.
a) V
b) F

8.

A un italià li agrada que la pasta de la sopa de Nadal bulli molt de temps
dins el brou.
a) V
b) F

9.

Si convidam un italià a dinar vendrà de mala gana.
a) V
b) F

10. Aquí se solen preparar els espaguetis a la carbonara amb els mateixos
ingredients que a Itàlia, però cuinats d’una manera diferent.
a) V
b) F

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 l’entrevista a Kilian Jornet i digau si les afirmacions que es plantegen a
continuació són vertaders (a) o falses (b).

(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Kilian Jornet, esportista de muntanya
Córrer, esquiar, saltar, caminar... però a centenars de metres d’altura! Això és
el que fa Kilian Jornet (1987), esportista enamorat de la muntanya que duu a
l’esquena una motxilla plena de campionats i rècords mundials. Avui ens
explica com ha arribat fins aquí dalt!
— Sabem que de petit vivies en un refugi de muntanya. Com era la teva vida
quan tenies vuit o nou anys?
— Durant el curs la meva germana i jo anàvem a una escola rural fantàstica,
molt petita i amb pocs alumnes. Allà ens varen ensenyar alguns valors que
encara tenc: saber compartir, responsabilitat... Després de l’escola tornàvem a
casa, i sempre jugàvem per defora. La natura formava part de la nostra vida.
D’aquesta manera vaig aprendre a estimar-la i respectar-la.
— Com t’has preparat per ser esportista?
— Ja fa anys que vaig començar. Al principi va ser al Centre de Tecnificació
d’Esquí de Muntanya de Catalunya, on em varen ensenyar les bases de la
competició. Després han estat moltes hores d’entrenament, de competicions,
d’anar amunt i avall. He tengut sort de tenir una família que m’ha donat
suport. Segurament sense tot això m’hauria estat difícil arribar on som ara.
— Després d’haver guanyat tantes competicions, les més importants del món
en la teva especialitat, encara tens ganes d’aconseguir nous objectius?
— Bé, la meva manera d’afrontar les curses ha canviat. Encara hi particip,
perquè m’agrada, però ara els meus objectius són uns altres. Concretament, el
projecte Summits of My Life, en què intentaré batre rècords de velocitat en
algunes de les muntanyes més importants del món. Però ara ho vull fer d’una
manera especial, de la manera com jo veig la vida i la muntanya: simple i pura.
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— I ara, com és el teu dia a dia?
— Depèn molt del dia! Però un dia normal vaig a entrenar al matí i una mica a
la tarda. Per entrenar-me, ho faig segons com em sent cada dia, però sempre a
la muntanya: córrer per una carena o descobrir una vall, esquiar a l’hivern o
córrer a l’estiu. També m’agrada molt escalar, fer slackline, llegir o estar amb els
amics.
— Què recomanaries a un jove que volgués dedicar-se a l’esport d’alta
muntanya?
— Que comenci a poc a poc i que es posi objectius assequibles. Que en ser a la
muntanya en gaudeixi. Si pateixes massa, o no t’ho passes bé, crec que no val
la pena. Hem de cercar una cosa que ens ompli i ens faci feliços; aquest és el
veritable secret.

Cavall Fort, octubre 2013 [adaptació]
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Marcau l’opció correcta.
1. A Kilian Jornet de petit no li agradava gens anar a l’escola perquè era
rural i molt petita.
a) V
b) F
2. Segons Kilian Jornet la família ha estat essencial per aconseguir l’èxit.
a) V
b) F
3. Kilian Jornet afirma que a hores d’ara ja no té cap nou objectiu.
a) V
b) F
4. Kilian Jornet diu que adapta l’activitat al seu estat i per això normalment
només entrena al matí o a la tarda.
a) V
b) F
5. Kilian Jornet considera important que allò que feim ens agradi.
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 la informació que apareix a la web de l’hotel menorquí Ses Sucreres i,
d’acord amb el contingut, triau l’opció correcta per completar cada una de les
afirmacions que es plantegen.
Ses Sucreres, petit hotel amb encant a Menorca
Anys enrere, les dues propietàries de Ses Sucreres —una petita botiga de queviures—
elaboraven caramels per als fillets i les filletes de Ferreries. Actualment és un petit
hotel de sis habitacions, simple, refinat, acollidor, confortable i sensible al medi
ambient, a l’ecologia i al desenvolupament econòmic local. Utilitzen productes de
proximitat, de temporada i de la millor qualitat: fruites i verdures de Menorca, pans i
pastisseria dels forners artesans de Ferreries, llet, formatges, embotits, vins i begudes
de l’illa…

·Habitacions: tres dobles i tres suites
·Equipament: llit doble, un ventilador de sostre,
cambra de bany amb banyera i calefacció.

Depenent de l’època de l’any, el preu per nit de les habitacions dobles va de 90 a
185 €, amb l’esmorzar inclòs. A qualsevol de les habitacions es pot instal·lar un llit
addicional, gratuït per a infants de menys de 4 anys. Si l’habitació l’ocupa una sola
persona, hi ha un descompte del 10 %.
La reserva està tancada després de rebre la confirmació i haver pagat el 50 % de
l’estada. El pagament de la quantitat restant s’ha de fer en arribar.
L’hotel ofereix els serveis següents: accés a Internet gratuït, gelera amb begudes,
preparació de cistella de pícnic per encàrrec i servei de bugaderia per encàrrec. No
s’accepten animals de companyia ni es pot fumar dins l’hotel, però sí a la terrasseta
del pis de dalt.

http://hotelsessucreres.com/ca/ [adaptació]
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Marcau l’opció correcta.
6. Fa temps, al lloc on ara hi ha l’hotel Ses Sucreres...
a) s’hi fabricaven caramels.
b) hi havia un hostal.
c) hi vivien dues dones a qui agradaven molt els caramels.
7. Les habitacions de Ses Sucreres...
a) tenen calefacció i banyera.
b) tenen calefacció i un ventilador de peu.
c) no tenen prou espai per a un llit supletori.
8. El preu de les habitacions...
a) varia cada any.
b) els infants paguen igual que els adults.
c) té un descompte si es dóna ús individual a qualsevol habitació.
9. Per fer una reserva a Ses Sucreres...
a) s’ha de pagar la meitat del preu de l’estada amb antelació.
b) basta rebre la confirmació de la reserva.
c) s’ha de pagar tot el preu de l’estada en arribar.
10. A Ses Sucreres hi ha els serveis següents:
a) Una gelera buida a cada habitació.
b) Servei per rentar la roba, sempre per encàrrec.
c) Habitacions per a fumadors.

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.

Allà on feis feina, no hi podeu arribar en transport públic. Heu vist l’anunci
d’algú que fa un trajecte semblant al vostre i que s’ofereix per compartir cotxe.
Escriviu-li un missatge electrònic per posar-vos d’acord.
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.

Sou la presidenta de la comunitat de veïns. Feis un avís per comunicar quins
dies i per quins motius no hi haurà servei de neteja a l'escala.
Reproduïu aquest format al full de respostes:
AVÍS
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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

Fruites Ripoll
Més de 30 anys venent salut
Qualitat i servei immillorables
Ara li duim la compra a casa
Informació 971 542 678

Examinand A: Acabau de veure l’anunci d’aquesta fruiteria i decidiu telefonarhi per informar-vos del servei que ofereixen i fer uns encàrrecs. Parlau amb
l’encarregat (examinand B).
Examinand B: Sou l’encarregat de la fruiteria Ripoll. Ateneu un client
(examinand A) que s’interessa pels serveis i els productes del vostre
establiment.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou a la sala d’espera del servei d’urgències de l’hospital i trobau una persona
coneguda. Parlau del que us passa.

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: Us heu comprat una casa amb jardí i no teniu gens d’experiència
per cuidar-lo. Heu vist l’anunci d’aquesta empresa de jardineria i decidiu
telefonar-hi per demanar informació, pressupost, etc.
Examinand B: Teniu una empresa de jardineria i ateneu un client. Demanau-li
què vol, explicau-li què és el millor per al seu jardí, etc.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2
Exercici 3

Diàleg

15 punts

Tots dos us heu canviat de domicili a un altre barri. Explicau on viviu ara: tipus
d’habitatge, localització, serveis, característiques dels espais, etc.

Exercici 4

Intervenció individual

Descriviu aquesta fotografia. Què us suggereix?

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 molt cansat i us voleu relaxar. Acabau de veure l’anunci d’aquest spa i
hi telefonau per demanar informació.
Examinand B: Treballau en un spa. Informau un client de les instal·lacions i els serveis.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 3
Exercici 3

Diàleg

15 punts

Fa poc que us heu jubilat i avui us trobau amb un conegut també jubilat que fa temps que
no vèieu. Parlau del vostre dia a dia.

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Descriviu aquesta fotografia. Què us suggereix?
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Solucionari
ÀREA 1

Comprensió oral

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

ÀREA 2

Comprensió lectora

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

