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Àrea 1

Comprensió oral

20 punts [mín. 10 punts]

Àrea 1. Exercici 1

14 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades cinc texts. Heu de respondre aquestes
preguntes.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1►A quina hora sortiran els avions?
A

Frankfurt:
Bilbao:

17.00 h
23.00 h

B

Frankfurt:
Bilbao:

17.20 h
15.45 h

C

Frankfurt:
Bilbao:

7.20 h
16.15 h

D

Frankfurt:
Bilbao:

cancel·lat
15.45 h

2►Els clients de l’hotel...
A

Ja hi havien estat tota una setmana i volen una habitació que doni a la platja,
com l’any passat.

B

Quedaran quatre dies en una habitació del segon pis que els agrada molt, amb
vistes a la mar.

C

Passaran una setmana en una habitació del tercer pis, amb vistes similars a les
que tengueren l’any passat.

D

No hi havien estat mai i volen l’habitació 102, que dóna a la mar.

1

A2

MAIG 2013

3►Quin menú ha triat?

A

B

C

D

4►Quina és la frase correcta?
A
B
C
D

Na Marta ha tengut un nebot, que nom David. Avi i nét nomen igual.
Na Marta ve de l’hospital perquè la seva nora ha estat mare.
Al fillol de na Marta li han posat David. Els pares no han triat cap nom de la família.
En David és el fill del germà petit de na Marta. Es troba molt bé i fa més de quatre quilos.

5►Quin cartell correspon al centre comercial?
4
3
2
1
B

MOBLES
MODA DE BEBÈ
MODA D’HOME
MODA DE DONA
NETEJA

DE

LA

LLAR

4
3
2
1
B

MOBLES
ROBA INFANTIL
MODA DE DONA
MODA D’HOME
BELLESA I HIGIENE

4
3
2
1
B

MODA D’ESTIU

4
3
2
1
B

ROBA INFANTIL
ROBA DE SENYORA
ROBA DE SENYOR
BELLESA

BELLESA
MODA PER A NINS
ROBA DE DONA
ROBA D’HOME
MOBLES

PERSONAL

A

B

Ex. 1

Encerts
Punts

C

5
14

4
10,5

3
7

D

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) de cada pregunta, d’acord amb la informació que
escoltareu:
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
En aquest text s’anuncia...
a) una activitat per aprendre a fer els ous
típics de les festes de Pasqua.
b) una activitat per aprendre a fer truites amb
ous durant Pasqua.
c) una activitat per aprendre a fer bombons
amb ous.

6►

7► L’activitat del Museu de la Xocolata...
a) és només per a nins i nines de set anys.
b) és per a padrins i néts.
c) és per a tota la família.

Mona de Pasqua

8 ►La tradició de regalar ous...
a) és present a l’Europa central i als Estats Units, entre altres llocs.
b) a Catalunya es fa durant tota la setmana de Pasqua.
c) ja no es fa a Anglaterra ni a gran part d’Europa.
9 ►Els tallers...
a) duren tres hores i no es fan durant el cap de setmana.
b) es fan durant quatre dies i tenen un horari de 10 a 13 h.
c) acaben a la una del migdia i es fan tot el mes de març.
10 ►En el Museu...
a) es poden comprar figures de xocolata.
b) no s’ha de pagar entrada.
c) es mostren curiositats sobre la xocolata.

Ex. 2

Encerts
Punts

5
6

4
4,5

3
3

2
2

1
1

Font de les imatges: http://www.designofsignage.com; http://www.moietcie.ca; http://www.cuisine-de-bebe.com; http://www.gezerweb.com;
http://4.bp.blogspot.com; http://www.saudeter.com; http://www.javirecetas.com; http://4.bp.blogspot.com; http://eseerre-misrecetas.blogspot.com.es

0
0

http://charhadas.com;
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Àrea 2

Comprensió lectora

20 punts [mín. 10 punts]

Àrea 2. Exercici 1

14 punts

Relacionau el contingut d’aquests missatges de correu electrònic amb l’assumpte
corresponent:
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
De: culturaifestes@soller.cat
Enviat: dimarts, 23 de novembre de 2013
Assumpte: ...............................................................
Benvolguts,
Us feim arribar el programa de la VIII Fira de l'Oliva, que tendrà lloc el cap de setmana del 26 al 28 de
novembre, i en què participaran més de 20 productors d’oli. Us esperam a Sóller!
Ajuntament de Sóller

1 ► Assumpte:
a) Informació fira de tardor
b) Mostra de cuina a Sóller
c) Exposició d’oliveres de Mallorca

De: infoactivitats@ajpalma.net
Enviat: divendres, 21 de gener de 2013
Assumpte: ...............................................................
Amics i amigues,
La setmana que ve farem la tercera edició del "Taller d'automaquillatge", dedicat aquesta vegada al
maquillatge de festa. S’hi tractaran qüestions freqüents com, per exemple, la influència que hi té la
forma de la cara, el color de la pell i dels cabells, la roba, etc.
Els participants han de dur tot el material de maquillatge que tenguin a casa.
Quan i on? Divendres, 28 de gener, a les 19.30 h, al Casal de Cultura de l’Escorxador.

2► Assumpte:
a) Sessió gratuïta de perruqueria
b) Oferta de formació
c) Aprèn a maquillar-te en dos dies
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De: infoactivitats@ajpalma.net
Enviat: dimarts, 25 de gener de 2013
Assumpte: ...............................................................
Amics i amigues,
Com sabeu, aquesta setmana feim la tercera edició del "Taller d'automaquillatge", dedicat al
maquillatge de festa. Us informam que el local previst, per motius tècnics, s’ha canviat. Així doncs, el
taller es farà al Casal de Cultura de la barriada des Fortí, dia 28 de gener a les 19.30 h.
Disculpau les molèsties.

3► Assumpte:
a) Canvi de data
b) Canvi de lloc
c) Canvi d’hora
De: promociocultural@eivissa.cat
Enviat: dilluns, 7 de març de 2013
Assumpte: ...............................................................
Us convidam a la inauguració de la mostra "Petit cafè del món. Les llengües que es parlen a les Illes
Balears", que tendrà lloc el proper dissabte, 19 de març, a les 12 h, a Cas Serres (Eivissa).

4► Assumpte:
a) Curs d’idiomes moderns a Eivissa
b) Obertura nova cafeteria
c) Invitació exposició
De: escolademusica@esmercadal.cat
Enviat: divendres, 15 de març de 2013
Assumpte: ...............................................................
Informam tots els pares, mares i alumnes de l’Escola de Música que durant dues setmanes (del 18 al
31 de març) no hi haurà classes, amb motiu de les festes de Pasqua.
Us esperam demà dissabte al concert de fi de trimestre, a càrrec dels alumnes de darrer curs de
conjunt instrumental.

5 ► Assumpte:
a) Vacances i concert de la coral
b) Dies sense classe i concert d’alumnes
c) Classes suspeses i concert de fi de curs

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 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).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.

TAMBOR D’AMETLA
- Escaldau les ametles (posau-les un moment en aigua
bullent) i pelau-les.
- Posau les ametles i el sucre dins la greixonera.
Remenau-ho contínuament amb l’espàtula i deixau-ho
coure lentament.
- Quan el sucre ha agafat color de mel, apagau el foc.
- Escampau la mantega damunt el marbre i tirau-hi la
mescla damunt. Anau molt alerta, que crema!
- Amb la mitja llimona, escampau la mescla i aprimaula. Ha de tenir una gruixa d’aproximadament 1 cm.
- Abans que sigui fred del tot, feis-ne trossos amb les
mans.
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6► Per començar, les ametles s’han de posar en aigua molt calenta.
a) Vertader
b) Fals

RECEPTA TAMBOR D’AMETLA

7► Les ametles i el sucre es couen a poc a poc.
a) Vertader
b) Fals

8► Els únics ingredients necessaris són ametla i sucre.
a) Vertader
b) Fals
9► La llimona ens serveix fer la mescla més gruixada.
a) Vertader
b) Fals
10► Per trossejar el tambor d’ametla, cal esperar que sugui ben fred.
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.

Continuau aquesta narració del vostre diari personal (40-50 paraules).
Avui m’ha passat una cosa extraordinària. M’he aixecat ben prest, a les 7 del matí, i...
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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’una acadèmia i avui un dels professors no vendrà. Escriviu
l’avís per informar-ne els alumnes, en què s’indiqui també el motiu.

AVÍS

Reproduïu aquest format al full de respostes.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1

Àrea 4

Expressió oral i interacció

Exercici 1

45 punts [mín. 25 punts]
10 punts

Presentació, coneixença de l’examinand (interacció amb l’examinador).
Exercici 2

10 punts

Situació comunicativa
Manteniu una conversa amb el vostre company assumint el rol que se us ha
adjudicat.
Examinand A: Avui vespre teniu convidats a casa i heu de preparar el sopar.
Anau a la botiga a comprar almenys 3 productes que us fan falta. Demanaune les característiques al botiguer, el preu... Quan anau a pagar, veis que us
heu deixat la cartera.
Examinand B: Sou el dependent d’una botiga i ateneu un client. Heu de
respondre les preguntes que us faci i demanar-li les característiques concretes
d’allò que vol. A l’hora de cobrar, resulta que el client s’ha deixat la cartera.

Exercici 3

15 punts

Diàleg
Sou germans. El vostre pare fa 70 anys i parlau dels preparatius per fer-li una
celebració sorpresa.
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1
Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Fixau-vos en aquestes persones. Explicau, en els tres casos, quin és el seu estat
d’ànim i què creis que els deu haver passat.
Font de les imatges: www.nosotros2.com; www.pixmac.es; www.saludpasion.com
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2

Àrea 4

Expressió oral i interacció

Exercici 1

45 punts [mín. 25 punts]
10 punts

Presentació, coneixença de l’examinand (interacció amb l’examinador).
Exercici 2

Situació comunicativa

10 punts

Manteniu una conversa amb el vostre company assumint el rol que se us ha
adjudicat.
Examinand A: Avui vespre teniu una festa i no sabeu què posar-vos. Anau a la
botiga de roba a comprar-vos qualque cosa. Demanau al dependent què
voleu, informau-vos del preu...

Examinand B: Sou el dependent d’una botiga de roba i ateneu un client. Heu
de respondre les preguntes que us faci i aconsellar-lo.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Comentau amb un amic quines són les vostres lectures preferides, què
acostumau a llegir (diaris, revistes, novel·les...), què heu llegit darrerament...

A2
MAIG 2013

EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Descriviu, en cada imatge, la predicció de temps a les Pitiüses per als propers
dies.

Divendres

Dissabte

Diumenge
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 3

Àrea 4

Expressió oral i interacció

Exercici 1

45 punts [mín. 25 punts]
10 punts

Presentació, coneixença de l’examinand (interacció amb l’examinador).
Exercici 2

Situació comunicativa

10 punts

Manteniu una conversa amb el vostre company assumint el rol que se us ha
adjudicat.
Examinand A: Teniu un braç romput. Us trobau amb un amic pel carrer que
us demana pel vostre estat.

Examinand B: Us trobau amb un amic pel carrer i veis que té un braç romput.
Us preocupau pel seu estat.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Comentau amb un amic quina és la vostra música preferida, què acostumau a
escoltar, si anau a concerts, quin és el darrer CD que heu comprat...
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 3

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Fixau-vos en aquestes imatges. Triau-ne tres i explicau quina és la professió
d’aquestes persones, en què consisteix, quins avantatges i inconvenients té...
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Solucionari
Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1

1B–2C–3D–4A–5B
Exercici 2
6 A – 7 C – 8 A – 9 B – 10 C

Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1:

1A–2B–3B–4C–5B
Exercici 2:

6 A – 7 A – 8 B – 9 B - 10 B

