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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. Per què la filla vol comprar-se un vestit?
a) Ha d’anar al casament del germà gran de la seva millor amiga.
b) Ha d’anar al casament de la seva millor amiga.
c) Perquè la roba que té li és grossa.

Text 2
2. Quin d’aquests ingredients no surt en aquesta recepta?

A

B

C

Text 3
3. Què hi podreu escoltar a la basílica?
a) Música amb més de mil anys d’història.
b) L’Escolania de Montserrat.
c) Música a l’aire lliure.
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Text 4
4. A quina imatge correspon l’animal descrit?

A

B

C

Text 5
5. Què vol la clienta?
a) La lletra de la cançó Let it be, dels Beatles.
b) La partitura per a piano i la lletra de la cançó Let it be, dels
Beatles.
c) La partitura per a guitarra i la lletra de la cançó Let it be, dels
Beatles.

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 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. El formatge maonès és reconegut amb una denominació d’origen
protegida des de 1995.
a) V
b) F
7. En textos del segle XI ja es parla del formatge menorquí.
a) V
b) F
8. La denominació d’aquest formatge té a veure amb el port que expedia el
producte.
a) V
b) F
9. Aquest formatge es pot elaborar amb diversos tipus de llet: de vaca,
d’ovella i de cabra.
a) V
b) F
10. El temps de maduració del semicurat és de dos a cinc mesos.
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

Àrea 2. Exercici 1

20 punts [mín. 10 punts]
14 punts

Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, digau si els enunciats són
vertaders (a) o falsos (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.

NOVA EDICIÓ IL·LUSTRADA DEL CLÀSSIC LLIBRE DE LES BÈSTIES
DE RAMON LLULL
Miquel Desclot, escriptor i traductor de català, és l’autor encarregat de la
versió moderna del text de la nova edició de l’editorial Proa del Llibre de
les bèsties, obra clau de la literatura catalana escrita per Ramon Llull,
escriptor, filòsof, professor i missioner mallorquí del segle XIII. El text està
acompanyat per les il·lustracions de Perico Pastor, il·lustrador i pintor
català, que ha exposat a Nova York, Tòquio o Barcelona, entre altres.
El Llibre de les bèsties es diferencia de la resta dels capítols que componen
el Llibre de meravelles pel seu caràcter de faula, que narra les maquinacions
i intrigues de la cort semblant a la del seu temps, en la qual els animals
estan dividits entre els que mengen herba i els que mengen carn. Aquesta
4
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obra pretén denunciar les actituds de les classes dominants, una
denúncia que, altrament, serveix per a qualsevol cort i qualsevol temps.

El Temps, 3 de novembre de 2015
(Text adaptat)
Marcau l’opció correcta.
1. Miquel Desclot i Perico Pastor són els encarregats de la versió moderna
del text.
a) V
b) F
2. El Llibre de meravelles està inclòs en el Llibre de les bèsties.
a) V
b) F
3. Els protagonistes són animals.
a) V
b) F
4. Aquesta obra és una eina per alabar els comportaments de les classes
dominants.
a) V
b) F
5. La denúncia que es fa en aquesta obra encara serviria per a l’època
actual.
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.

L’ACTIVITAT FÍSICA, ESSENCIAL PER A LA SALUT
L’activitat física regular és bona per a totes les edats. Practicar algun
esport, fer gimnàstica o simplement jugar, caminar, colcar amb bicicleta
o fer activitats quotidianes d’una manera activa convé perquè:
- Ajuda a sentir-se millor, amb més energia, i a relaxar-se, reduir
l’estrès, dormir millor i tonificar els músculs.
- Ajuda a prevenir i tractar l’excés de pes perquè regula la gana i
augmenta el nombre de calories que es gasten cada dia.
- Ajuda els joves a relacionar-se amb els altres i créixer millor, més
alegres i més sans.

Si voleu començar a fer salut, proposau-vos algun canvi d’hàbits: pujau i
baixau les escales, treis el ca a passejar més sovint, anau als llocs
caminant, dedicau més temps al jardí, agranau, etc.
Si voleu guanyar en salut, acostumau-vos a fer algun tipus d’exercici.
Cercau l’esport o l’activitat d’oci que us agradi més (fer excursions, anar
amb bicicleta, ballar, nedar, jugar a tennis…).
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Si voleu augmentar la força i la flexibilitat, feis exercicis de musculació
(aixecament de pesos, abdominals, etc.) dos o tres dies per setmana, i
exercicis de relaxació (ioga, tai-txi, estiraments, etc.) entre tres i set dies.
Parlem-ne (text adaptat)
6. Què és essencial per a la salut?
a) Anar al gimnàs cada dia.
b) Fer una dieta estricta.
c) Fer alguna activitat física de forma regular.
7. Per què l’activitat física ajuda a prevenir i a tractar l’excés de pes?
a) Perquè regula la gana i augmenta el nombre de calories que es gasten
cada dia.
b) Perquè ens fa perdre un quilo cada setmana.
c) Perquè fa que no recuperem mai més el pes perdut.
8. Quins beneficis proporciona als joves?
a) Els ajuda a estar més ben preparats per al món laboral.
b) Els ajuda a relacionar-se amb els altres i a créixer millor, més alegres i
més sans.
c) Els ajuda a tenir un millor rendiment escolar.
9. Si volem començar a fer salut, què ens hem de proposar?
a) Visitar el metge setmanalment.
b) Algun canvi d’hàbits com, per exemple, pujar i baixar les escales,
treure el ca a passejar més sovint, anar als llocs caminant...
c) Apuntar-nos a un gimnàs a fer tai-txi.
10. Si volem augmentar la força i la flexibilitat, quins exercicis hem de fer?
a) Cal fer cent flexions diàries.
b) Cal fer exercicis de musculació i de relaxació cada dia.
c) Cal fer exercicis de musculació dos o tres dies per setmana i exercicis
de relaxació entre tres i set dies.
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.

Un company de classe ha guanyat un premi de pintura. Escriviu-li un missatge
electrònic per donar-li l’enhorabona.
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 el propietari d’una farmàcia i heu de tancar per vacances. Feis un avís per
informar d’aquest fet.
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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: sou un client i voleu canviar una peça de roba que heu comprat
durant el període de rebaixes perquè és defectuosa. Com que us posen
impediments, manifestau que no hi estau d’acord.
Examinand B: sou el venedor i no la hi voleu canviar ni retornar-li els diners
perquè és un producte rebaixat.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Avui començau un curs de cuina. Presentau-vos al company de devora i
explicau-vos què esperau del curs.

A2
GENER 2016

EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1
Exercici 4

Intervenció individual

Descriviu i comentau aquesta fotografia.

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: heu deixat el vostre cotxe dins un aparcament. Quan tornau, veis
que us han robat les rodes del vehicle. Anau a queixar-vos a l’encarregat perquè
creis que l’aparcament no ha complit les seves obligacions de vigilància i
custòdia del vehicle.
Examinand B: sou l’encarregat de l’aparcament i li deis al client que no us feis
responsables del robatori perquè hi ha un cartell que ho indica.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou estudiants i cercau un pis de lloguer per compartir-lo. Posau-vos d’acord en
com i on el voleu, quines característiques ha de tenir, quin preu podeu pagar, etc.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2

Intervenció individual
Descriviu i comentau aquesta fotografia.

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: heu decidit posar-vos un pírcing i fer-vos un tatuatge perquè us agraden
molt. Ho comentau a un amic vostre.
Examinand B: no us agraden gens ni els pírcings ni els tatuatges. Intentau convèncer-lo
perquè no ho faci.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou dos amics i heu decidit anar d’excursió a la muntanya. Organitzau aquesta sortida.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 3

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Descriviu i comentau aquesta fotografia.
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A2
ÀREA 1

SOLUCIONARI
Comprensió oral

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

ÀREA 2

Comprensió lectora

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