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Àrea 1

Comprensió oral

15 punts [mínim: 7,5 punts]

EXERCICI 1

[7 punts]

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa El cafè de la
república, de Catalunya Ràdio. Heu de respondre si les afirmacions següents
són vertaderes (a) o falses (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Afirmacions:
1. El col·lapse circulatori és un indici de normalitat a les ciutats de la Xina.
a) Vertader
b) Fals
2. Les dones xineses que s’acosten a la trentena pateixen una gran pressió
social si encara són fadrines.
a) Vertader
b) Fals
3. Aquestes dones cerquen parella a Internet per casar-se.
a) Vertader
b) Fals
4. El llibre que va escriure Messi ha venut trenta mil exemplars a tot Israel.
a) Vertader
b) Fals
5. Durant la visita de Rossell, el president Abbas presumí dels seus nebots
perquè eren fans de l’equip.
a) Vertader
b) Fals
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EXERCICI 2

[8 punts]

Llegiu els enunciats que teniu tot seguit i, d’acord amb la informació que
escoltareu, indicau l’opció correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
EXTRET DE: Mira per on, d’IB3 Televisió de les Illes Balears.
6. El psicobloc...
a) es va inventar a Mallorca el primer quart del segle passat.
b) va arribar a Mallorca durant el darrer quart del segle passat.
c) es va inventar a Palma el darrer quart del segle XX.
7. Segons el programa...
a) Miquel Riera batià l’esport i en definí les principals rutes a Mallorca.
b) la forma prefixada psico- és d’etimologia llatina.
c) Miquel Riera creà la primera federació d’escalada en psicobloc.
8. El psicobloc...
a) s’inspira en els homes primitius, que ja escalaven penya-segats com a
diversió.
b) és el primer esport amb nom mallorquí.
c) és un esport que requereix molta concentració.
9. El Pontàs de cala Figuera...
a) s’ha fet famós com a ruta òptima del ponent de Mallorca.
b) ha estat descobert pels escaladors locals del llevant de Mallorca.
c) s’ha fet mundialment famós com a ruta òptima de Mallorca.
10. Miquel Riera...
a) no va aconseguir guanyar mai el campionat del món de psicobloc.
b) va ser nomenat campió de psicobloc per la federació d’aquest esport.
c) es va poder considerar campió mundial de psicobloc perquè ningú més
no practicava aquest esport.

Ex. 2

Encerts
Punts

5
8

4
6

2

3
4

2
2,67

1
1,33

0
0

B2
MAIG 2013

Àrea 2

Comprensió lectora

15 punts [mínim: 7,5 punts]

EXERCICI 1

[7 punts]

Llegiu el text següent i digau si els enunciats que apareixen al final són
vertaders (a) o falsos (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
El desig es paga amb suor
Vestir-se de ciclista amb el cos amarat de suor és com intentar pentinar una
sardina. La licra s’enganxa pertot i, com més lluito per posar-la bé, més suo. A
la fi, decideixo vestir-me mentre vagi pedalant: ja l’aniré posant a lloc, si es
deixa. Dissimulem com podem tot el que deixem dins el cotxe, ens posem el
casc com qui posa el cap dins un eixugador de perruqueria, repassem el llibre
de ruta per enèsima vegada i preguntem si anem bé per agafar la carretera de
Ponte Nova i el passo de Costalunga.
Quan sentim el clàssic clap-clap que indica que la cala de la sabata ha encaixat
dins el pedal automàtic, som conscients que el viatge cap a les Dolomites
comença. L’autèntic objectiu no és arribar enlloc, ni tan sols poder afegir una
col·lecció més de ports ascendits al nostre dubtós palmarès ciclista; la idea que
mou les cames i el cor és sempre conèixer, aprendre i tornar a casa més rics.
Som a penes a 290 metres sobre el nivell del mar, a la vall d’Ega, una vall
estreta i encaixonada entre murs de roca, d’aquí la calor. En una trentena de
quilòmetres hem de pujar fins als més de 1.700 metres del Costalunga. Després
de vint quilòmetres de baixada, arribarem al poble de Canazei, final de la
primera etapa. Allà estarem a més de 1.400 metres, damunt l’altiplà dolomític
central. I d’allà, amunt i més amunt cada dia.
Espero que, a mesura que anem pujant, aquesta calorada que ara mateix
m’ofega vagi minvant.
En una rotonda hi ha la sortida que anuncia el camí que hem de seguir i jo
passo al davant amb ganes de trobar-me aviat amb les Dolomites. Les primeres
pedalades sempre són vigoroses i plenes d’ànims, però la carretera s’encarrega
aviat de posar-me a ratlla. La primera rampa és una costa d’uns dos-cents
metres dura sense miraments. Arribo a dalt ofegat i agraeixo el primer replà. En
Llorenç, molt més savi, s’ho agafa amb més calma i aviat és al meu costat. La
carretera i el riu discorren un damunt de l’altre entre parets per on l’aire no
passa i costa respirar. A més, la càrrega es fa feixuga encara.
1

B2
MAIG 2013

I així anem fent fins que, de sobte, la carretera s’ajeu i els roquissars típics del
paisatge de les Dolomites es deixen entreveure allà, lluny. Per fotos que hàgiu
vist, us asseguro que la visió és emocionant. Un mantell verd de gespa estès als
peus fins a tocar l’asfalt, l’arbreda alpina espessa enfilant-se muntanya amunt
i, sense avisar, les escarpades moles que enfilen agulles de pedra cel amunt.
Alguna casa de fusta escampada per la plana, grups de bestiar pasturant
tranquil·lament, rius de pedres esllavissant-se roques avall, un núvol alt i el
silenci.
Els penya-segats s’obren als ulls com els llavis de la persona més estimada al
desig sens fre: immensos, espectaculars, seductors, bellíssims i amb un cert aire
poètic.
Això són les Dolomites. O almenys així les veig. Els pròxims dies en volem
conèixer el cor.
VALLBONA, R.: Volta a les Dolomites i els Alps italians. Valls: Cossetània, 2006 (adaptació)
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Enunciats:
1. El protagonista es baralla amb la roba perquè se li aferra al cos.
a) Vertader
b) Fals
2. La meta que s’han plantejat per a l’etapa és arribar al port i afegir-lo al
palmarès.
a) Vertader
b) Fals
3. L’etapa que recorren avui anirà fent una pujada constant des dels poc menys
de 300 metres fins als gairebé 1.400 de Canazei.
a) Vertader
b) Fals
4. El protagonista arriba a dalt de la primera costa en primer lloc i esgotat.
a) Vertader
b) Fals
5. El ciclista queda decebut pel contrast de les planes i els pics de les
Dolomites.
a) Vertader
b) Fals
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EXERCICI 2
Llegiu el text següent i marcau la resposta correcta.

[8 punts]

(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
ENTREVISTA DE FEINA
Què és i per a què serveix l’entrevista de feina?
L’entrevista és un pas més, sovint l’últim i més important, dins d’un procés de selecció per
cobrir un lloc en una empresa. És un diàleg amb preguntes i respostes sobre temes
professionals, formatius i personals en el qual tant la persona entrevistadora com
l’entrevistada intentaran resoldre els seus dubtes.
Per a què serveix l’entrevista?
Per revisar la informació que es té de la persona candidata a través del seu currículum
previ.
Per comprovar si l’estil personal de la persona candidata (actitud, motivacions,
personalitat, habilitats, experiència, etc.) coincideix amb el que l’empresa espera.
Perquè l’entrevistador s’asseguri que la persona candidata és la idònia per al lloc
vacant i, també, perquè la persona candidata valori si aquesta ocupació li convé i li
interessa.
Com ho puc aplicar al meu cas concret?
Abans d’anar a una entrevista, és convenient que us informeu sobre l’empresa en
qüestió i el seu sector. Us pot anar molt bé consultar la pàgina web de l’empresa, però
també catàlegs, fullets publicitaris, coneguts que hi treballen, etc.
Estudiau bé el vostre currículum, perquè és el document que l’entrevistador té com a
referència per fer-vos les preguntes.
Adoptau una actitud positiva i coherent respecte de les preguntes de l’entrevista.
Regles de comunicació verbal (què diem)
Saludau verbalment i somrieu, quan doneu la mà.
Deixau que l’entrevistador porti la iniciativa de la conversa, encara que és possible que
el candidat parli més.
Utilitzau un vocabulari correcte: evitau les familiaritats, el vocabulari massa rebuscat o
massa col·loquial i no digueu mai paraules malsonants.
No parleu de tu a l’entrevistador.
Evitau els monosíl·labs, perquè l’objectiu de l’entrevista és donar-vos a conèixer.
Procurau donar contingut a les vostres respostes.
Pensau el que direu; no us precipiteu en les respostes: una resposta incoherent o
sense sentit fa molt mala impressió.
Procurau no caure en contradiccions: digau sempre la veritat.
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Regles de comunicació no verbal (com ho deim, com actuam)
Tan important és el que es diu com el que no es diu, però es deixa veure. En aquest cas, oferim
algunes idees sobre els possibles significats que es poden atribuir a les vostres conductes i
indicam què podem fer per millorar-les.
Si jugau amb alguna cosa a les mans (bolígraf, claus...), farà la impressió que estau
nerviós.
Si us adonau que estau amb les mans plegades, és millor que canvieu de postura, ja
que transmetreu la impressió d’estar a la defensiva.
Mirau directament als ulls: si evitau el contacte visual amb l’entrevistador semblarà
que estau insegur.
El to de veu ha de mostrar seguretat.
Els gestos han de ser proporcionats, que denotin equilibri, naturalitat i seguretat.
Es valora positivament:
Mostrar interès per l’ocupació
Mostrar una actitud positiva i d’entusiasme
Ser un bon comunicador
Tenir confiança en un mateix
Mostrar aparença de maduresa
Implicar-se en la feina i creure en el que es fa
Proposar idees i fer suggeriments
Mostrar capacitat d’organització i planificació
Tenir capacitat d’adaptació
Tenir capacitat de feina
Es valora negativament
Tenir una motivació poc clara davant del lloc de feina
Ser passiu i indiferent
Tenir una preparació molt per sobre o molt per sota del nivell que s’exigeix
Prestar poca atenció
Ser problemàtic, conflictiu
Tenir una aparença descurada
Tenir aires d’arrogància o excessiva confiança
Mostrar nerviosisme, angoixa, o intentar evadir-se
No mirar l’interlocutor
Interessar-se més pel sou o l’horari que per la feina
Dogmatitzar, respondre agressivament
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6. L’entrevista és útil perquè així...
a) es completa el procés de selecció i el candidat pot demostrar que és la
persona adequada per al lloc.
b) la persona candidata pot valorar si li interessa presentar el seu
currículum a l’empresa.
c) l’entrevistador pot compulsar la informació que hi ha al currículum de la
persona candidata.
7. D’acord amb el text, abans d’anar a l’entrevista és important...
a) repassar que al currículum hi hagi actualitzades totes les dades
personals i de contacte.
b) fer una petita investigació sobre distints aspectes de l’empresa que us ha
convocat.
c) informar-se sobre els altres candidats que han convocat a l’entrevista.
8. Com cal parlar durant l’entrevista?
a) Amb respostes breus i espontànies.
b) Amb respostes adequades encara que no siguin del tot sinceres.
c) Tractant l’entrevistador de vós o vostè.
9. Tot sovint el nostre cos revela una informació de la qual no ens adonam.
a) Per això és important que siguem conscients de la nostra postura i la
modifiquem si és necessari.
b) Així l’entrevistador pot veure que som el candidat ideal per al lloc de
feina.
c) Però és important ser espontanis i no semblar gaire preocupats pel
nostre comportament.
10. Segons el text, es valora positivament...
a) respectar els caps.
b) ser divertit a l’empresa.
c) tenir iniciativa.

Ex. 2
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Àrea 3

Domini pràctic del sistema lingüístic

15 punts [mínim: 7,5 punts]

Marcau la resposta correcta (a, b o c) en cada cas.
(!) Escriviu la resposta en el full òptic.
1. Us _________ les observacions que ens heu fet arribar.
a) agraïm
b) agreïm
c) agraím
2. La sensació és que plou poc i que _________ s’agreuja dia rere dia.
a) la sequia
b) la sequera
c) l’assecada
3. A l’esquerra _________ l’antiga font del molí.
a) està
b) és
c) hi ha
4. És una situació _________ no estam acostumats.
a) a que
b) a la qual
c) a la que
5. Les imatges s’_________ dels mateixos llocs web.
a) han estret
b) han extret
c) han estrèt
6. _________ molt _________ de fer!
a) Unes postres / fàciles
b) Uns postres / fàcils
c) Unes postres / fàcils
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7. _________ Universitat de Radford es troba a _________ illa de les Balenes.
a) La / la
b) L’ / l’
c) La / l’
8. De cap de colla, hi podem trobar _________ Paula.
a) na
b) a
c) a na
9. _________ any passat el nombre d’empreses d’aquest sector va créixer un
4,4 %.
a) A l’
b) L’
c) En l’
10. El primer pas va ser triar un grup de joves _________.
a) noruecs
b) noruegs
c) norueguesos
11. _________ set-centes persones pateixen esclerosi múltiple a les Balears.
a) Damunt
b) Devés
c) Devers
12. El pianista de Viena _________ a Eivissa dissabte que ve amb el seu grup.
a) aterrisarà
b) aterrarà
c) aterrirà
13. A veure quin dia ens veim pel gimnàs, que ara _________ véns molt poc.
a) hi
b) en
c) a hi
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14. L’havien deixat lluent, _________ com una patena.
a) net
b) nét
c) nèt
15. Queda obert el termini de presentació de candidatures per presidir la
Federació Balear _________.
a) d’Handball
b) de Handbol
c) d’Handbol
16. Les plantacions d’arbres _________ s’han incrementat moltíssim.
a) fruters
b) fructers
c) fruiters
17. Tres _________ noves s’han incorporat al Tribunal Superior de Justícia
de les Balears (TSJIB).
a) jutgesses
b) jutges
c) jutgeses
18. _________ hem arribat a Roma plou.
a) Desde que
b) Des que
c) Des de que
19. El club serà _________ de la següent competició de clubs de la UEFA.
a) exclòs
b) excluit
c) excluït
20. Esper que no_________ el temps discutint!
a) perdeu
b) perdigueu
c) perdéu
3
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21. Jo no _________ cap carrer que m’agradàs tant com el nostre.
a) trovava
b) trobava
c) trovaba
22. _________ al llit esperant que arribi la son!
a) Jauré
b) Jeuré
c) Jeurè
23. L’_________ protegeix la Terra mitjançant l’absorció de la radiació
ultraviolada provinent del Sol.
a) atmósfera
b) atmòsfera
c) atmosfera
24. Des de l’aeroport, _________ l’autobús 1 en direcció «Port».
a) agafar
b) agafau
c) colliu
25. El Servei de Joventut cerca una persona jove que _________ alemany.
a) sabi
b) sapi
c) sàpiga
26. _________ la vida amb filosofia.
a) Preni’t
b) Pren-et
c) Pren-te
27. Triau i encarregau els detalls _________ convidats a les noces amb
temps suficient.
a) pels
b) per els
c) per als
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28. Amb el temps, ja aniré _________ els companys de feina.
a) conesquent
b) coneixent
c) coneguent
29. Tot serà diferent el dia que _________, si és que algun dia _________.
a) vénguis / véns
b) vénguis / vens
c) vinguis / vens
30. Aquest darrer any _________ els lligams entre ells.
a) han estrès
b) han estret
c) han estrenyut

Encerts
Punts
Encerts
Punts
Encerts
Punts
Encerts
Punts

30
15,00
22
10,00
14
5,83
6
2,50

29
14,38
21
9,38
13
5,42
5
2,08

28
13,75
20
8,75
12
5,00
4
1,67

27
13,13
19
8,13
11
4,58
3
1,25
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Àrea 4

Expressió escrita

30 punts [mínim: 15 punts]

EXERCICI 1

[15 punts]

La setmana passada un company us va ajudar a resoldre un moment de crisi a
la feina. Escriviu un missatge electrònic en què feis referència al que ha passat i
li agraïu l’ajuda rebuda. (80-100 paraules)
(!) Escriviu el missatge en el full òptic.
[En el full òptic, seguiu l’esquema de missatge electrònic que teniu a
continuació.]
De:
Per a:
Tema:
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EXERCICI 2

[15 punts]

Una empresa multinacional cerca persones per al departament de vendes.
Escriviu una carta per acompanyar el currículum que expliqui la vostra
experiència i per quin motiu us interessa aquesta feina. (150-180 paraules)
(!) Escriviu la carta en el full òptic.
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Àrea 5

Expressió oral

Exercici 1

25 punts [mínim: 12,5 punts]

No puntua

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

15 punts

Interacció entre els examinands
Ara que s’acosta l’estiu molta de gent decideix millorar la seva forma física i
apuntar-se a un gimnàs.
EXAMINAND A.

Sou la persona que va al gimnàs per demanar informació. Voleu
saber què hi podeu fer i quines condicions té.
EXAMINAND B.

Feis feina a la recepció del gimnàs. Demanau al possible client
què vol fer i oferiu-li un programa del seu gust.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Mentre anau a sopar amb la vostra parella, uns turistes d’Andorra us aturen
pel carrer. Volen saber on podrien sopar i què podrien fer després. Explicau-los
quines opcions tenen i on poden anar, i proposau-los què podrien visitar el cap
de setmana.
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Àrea 5

Expressió oral

25 punts [mínim: 12,5 punts]

Exercici 1

No puntua

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

15 punts

Interacció entre els examinands
Sou dos amics que voleu llogar un habitatge.
EXAMINAND A. Us estimau més viure a la ciutat, en un pis a prop del

centre.

EXAMINAND B. Preferiu viure en un poble, si pot ser en una casa amb jardí.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
És l’aniversari de la vostra millor amiga. Li heu comprat un regal entre tots els
amics i us han encarregat que l’hi doneu i que digueu unes paraules per
felicitar-la.
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Àrea 5

Expressió oral

Exercici 1

25 punts [mínim: 12,5 punts]

No puntua

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

15 punts

Interacció entre els examinands
D’aquí a uns mesos el vostre fill començarà a anar a l’escoleta, però encara no
us heu decidit per cap en concret.
EXAMINAND A.

Anau a parlar amb la persona encarregada d’una escoleta a prop
de ca vostra. Comentau-li què cercau i plantejau-li els dubtes que tengueu.
EXAMINAND B.

Sou la persona encarregada de l’escoleta. Comentau-li el
funcionament del centre i resoleu els dubtes que us plantegi.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Avui ha començat un company nou de feina i el voleu presentar a la resta de
l’equip. Heu reunit tothom en un petit berenar per explicar qui és, d’on ve i què
farà a l’empresa.
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