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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 d’un reportatge sobre consells de
salut, Meduses. D’acord amb la informació que escoltareu, heu de respondre si les
afirmacions següents són vertaderes (a) o falses (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Afirmacions:
1. Quan us pica una medusa heu d’anar amb urgència a un punt d’assistència
sanitària.
a) Vertader
b) Fals
2. El dolor d’una picada de medusa pot persistir uns dies, en alguns casos pot allargarse durant un període més llarg de temps.
a) Vertader
b) Fals
3. Si nedau en una zona on hi ha meduses és recomanable anar protegit amb
antisèptic, així evitareu que us piquin.
a) Vertader
b) Fals
4. Després d’una picada us heu de netejar la zona amb aigua de la mar.
a) Vertader
b) Fals
5. Perquè la ferida no s’infecti, el gel aplicat durant dues o tres vegades al dia és el
remei més eficaç.
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 de la notícia que
escoltareu, indicau l’opció correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
EXTRET DE: Telenotícies.TV3
6. El parc del Tibidabo...
a) torna a obrir les portes després de l‟accident de l‟atracció del Pèndol.
b) aquest cap de setmana fa una aturada després de l‟hivern.
c) enguany vol recuperar el nombre de visitants que tenia fa uns anys.
7. Des de 2009...
a) no s‟ha aconseguit arribar a la xifra desitjada de visitants.
b) el parc ha estat tancat al públic.
c) el parc està gestionat pel sector privat.
8. Avui, que s’han obert les portes del parc,...
a) hi ha hagut 400.000 visitants.
b) ha augmentat un 10 % el percentatge de visitants durant tot el dia.
c) l‟objectiu és arribar a 3.000 persones.
9. La novetat d’enguany és...
a) que l‟entrada costarà menys d‟11 euros.
b) una sala de cinema 4D que obrirà cada dia, encara que el parc estigui tancat.
c) que s‟obrirà una sala de cinema 4D per arribar a tot tipus de públic.
10. L’objectiu del Tibidabo és que...
a) continuï essent de gestió municipal.
b) continuï depenent de l‟Ajuntament, però gestionat per una empresa privada.
c) enguany la gestió del parc sigui la meitat privada i l‟altra meitat pública.
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Àrea 2

Comprensió lectora

15 punts [mínim: 7,5 punts]

EXERCICI 1

[7 punts]

Llegiu el text següent i, d’acord amb la informació que hi apareix, digau si les
afirmacions que hi ha a continuació són vertaderes (a) o falses (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
GUIA PER A L’ESTALVI ENERGÈTIC
Rentadora
Després del frigorífic, és l‟electrodomèstic que consumeix més energia. El 90 % del seu consum
és per escalfar aigua en els programes de rentada en calent. Per això, cal fer servir sempre que
sigui possible els programes d‟aigua freda i omplir-la totalment però no sobrecarregar-la. A
més, cal mantenir els filtres nets i no fer servir gaire detergent. Si en compreu una de nova,
penseu que l‟eficiència la dóna el consum mínim d‟energia i d‟aigua (mireu l‟etiquetatge).
Assecadora
És un electrodomèstic aliè a la nostra cultura, ja que disposem de prou hores de sol i vent
continu. Si la teniu, feu-la servir el mínim: el sol i l‟aire són la millor manera d‟assecar la roba.
Si l‟heu de fer servir, centrifugueu al màxim a la rentadora (la centrifugació consumeix molta
menys energia), manteniu els filtres ben nets i procureu que tingui una bona circulació d‟aire.
Si en compreu una de nova, recordeu que la de gas és millor que l‟elèctrica i la seva eficiència
ve donada pel mínim consum d‟energia (etiquetatge d‟eficiència). Cal que tingui un detector
automàtic per indicar quan és eixuta la roba.
Rentaplats
El 90% del seu consum energètic prové de l‟escalfament de l‟aigua. Cal evitar els programes
d‟alta temperatura i utilitzar-los només quan estigui ple. El detergent ha de ser el just. No s‟ha
de situar el rentaplats a prop del refrigerador o el congelador. No s‟ha de fer servir el programa
d‟assecatge i cal deixar-lo obert perquè s‟assequi la vaixella amb l‟aire. Cal mantenir els filtres
nets i no superposar les peces per rentar, perquè aleshores necessitaran una segona rentada.
Mireu que la seva mida s‟ajusti a les vostres necessitats (com més gran, més consumeix).
Mireu la possibilitat que tingui una doble entrada d‟aigua calenta i, sobretot, pregunteu-vos si
és necessari si sou poques persones.
Frigorífic
No s‟ha de deixar obert de manera innecessària. Cal instal·lar-lo lluny dels focus de calor de la
cuina o de la casa, mantenir neta la part del darrere, facilitar la seva ventilació pel darrere (5
cm fins a la paret) i controlar l‟estanqueïtat de les juntes (que la goma de la porta ajusti bé).
Descongelar els aliments dins de la nevera significa estalviar energia.
Cuina
La millor és la de gas. Cal mantenir-la ben neta, especialment els cremadors, que han de ser de
bona qualitat. La flama ha de ser blava i uniforme, no ha de sobresortir del fons dels
recipients i s‟ha de reduir de potència quan comenci l‟ebullició. Cal evitar els corrents d‟aire, ja
que refreden els recipients i augmenten el consum. Acostumeu-vos a aturar el foc uns
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moments abans de la cocció per aprofitar la calor residual. Si teniu una cuina de plaques,
assegureu-vos que els recipients que feu servir són de fons gruixut i pla i que s‟adapten
totalment a la placa. Podeu desconnectar la placa uns deu minuts abans d‟acabar la cocció,
ja que manté la calor. El rendiment és òptim quan la placa està ben neta. Si n‟heu de comprar
una de nova, la millor opció és la de vitroceràmica de gas.
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/guies/estalvi_energetic.pdf (Adaptació)

1. La rentadora necessita gairebé tot el consum d’energia quan la màquina fa el
centrifugat.
a) Vertader
b) Fals
2. És recomanable eixugar la roba sense fer servir cap tipus d’electrodomèstic.
a) Vertader
b) Fals
3. Un consell per estalviar energia és mantenir els filtres nets de tots els aparells. Fins i
tot els filtres de la vitroceràmica.
a) Vertader
b) Fals
4. Segons els tècnics, una mesura important d’estalvi energètic és col·locar el
rentaplats al costat de la gelera.
a) Vertader
b) Fals
5. Si hi ha corrent d’aire, tant la cuina de gas com la de plaques consumeixen menys
energia.
a) Vertader
b) Fals
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EXERCICI 2

[8 punts]

Llegiu el text següent i marcau la resposta correcta d’acord amb la informació
que hi apareix.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.

ENTRE EL CEL I LA TERRA: L'ARXIDUC I RAMON LLULL
Amb motiu de la commemoració del setè centenari de la mort de Ramon Llull i del
centenari de la mort de Lluís Salvador d‟Habsburg-Lorena, us presentam diverses
activitats per a escolars entorn d‟aquestes dues figures cabdals en la cultura de l‟illa
de Mallorca.
Ramon Llull és el gran intel·lectual i filòsof de l‟edat mitjana, la repercussió del
pensament del qual perviu, al llarg del temps, fins arribar als nostres dies i és germen
de grans avenços en tots els àmbits. Un mallorquí singular i irrepetible.
Lluís Salvador d‟Habsburg-Lorena, l‟Arxiduc, personatge molt vinculat a l‟illa
de Mallorca i un apassionat de la figura de Ramon Llull.
Al voltant de les ermites velles de Valldemossa, i molt a prop de Miramar, hi trobam
un espai tocat per la mirada contemplativa d‟aquests dos personatges emblemàtics
de la nostra història i cultura: el beat Ramon Llull (1232-1316) i l‟arxiduc Lluís
Salvador (1847-1915).
L‟itinerari discorre per un paratge de gran bellesa i d‟una enorme riquesa
natural. A més a més, ens permet aprofundir en la vida i en l‟obra d‟aquests dos grans
personatges de la nostra història, mentre recorrem de manera pausada aquest espai
natural de la Serra de Tramuntana, patrimoni mundial de la UNESCO.
La casa museu de Son Marroig és una institució privada que es va crear l‟any
1927 amb la finalitat de preservar, divulgar i promocionar l‟emblemàtica figura de
l‟arxiduc Lluís Salvador d‟Àustria.
Aquesta institució us ofereix una visita comentada a l‟antiga propietat
d‟aquest personatge fonamental de la història, de la cultura i del mecenatge dels
darrers anys del segle XIX i dels primers del segle passat. A la sala gran, dedicada a la
seva figura, hi trobareu dibuixos, llibres i altres efectes personals. L‟objectiu principal
d‟aquesta activitat és fer conèixer a tots els mallorquins la tasca duita a terme pel
creador de la millor obra escrita sobre les nostres illes, Die Balearen, com també el seu
amor per la naturalesa i el seu compromís de respectar la nostra història.
La visita a la casa museu es completa amb un recorregut pels jardins, on es
pot resseguir l‟empremta de l‟arxiduc contemplant l‟immens aljub, el mirador del
galliner i el bell templet de marbre.
No debades, quan l‟Arxiduc decidí adquirir la possessió de Miramar, ho féu en
bona part pel vincle històric que tenia amb Ramon Llull. Ja que allà, el beat hi havia
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bastit l‟escola de Llengües, on els futurs missioners aprenien l‟àrab i on es retirava el
mateix Ramon Llull a meditar. Lluís Salvador, des del principi, tenia molt clar que
volia reconstruir la capella de la Trinitat i recuperar tot l‟espai que antigament degué
ocupar el mític Miramar lul·lià.
També hi ha una excursió als jardins del monestir de Miramar, creats per
l‟arxiduc Lluís Salvador d‟Àustria en record de Ramon Llull; i una visita a les coves de
ponent, pujada a la cova del beat i a la font de Sant Ramon.
El santuari de Cura posa a l‟abast de la comunitat educativa un programa
didàctic basat en la figura de Ramon Llull i en els vestigis del seu pas pel puig de
Randa, l‟any 1274.
El projecte “Ramon Llull”, a més de difondre la vida i l‟obra d‟una de les
figures universals més importants que ha aportat la cultura catalana de Mallorca,
possibilita el coneixement de l‟entorn natural del puig de Randa, posa l‟alumnat en
contacte amb la primera escola lul·liana de Mallorca i permet un primer contacte
amb el conjunt arquitectònic del santuari.
És al cim del puig de Randa des d‟on repassarem els principals elements
geogràfics i històrics que s‟hi poden visualitzar. S‟estimula els alumnes a fer una
valoració de la diversitat de paisatges com una riquesa que cal respectar i s‟incita a la
reflexió sobre els problemes derivats de l‟impacte de les activitats humanes en el
territori. També entrarem en contacte amb un espai històricament atractiu i elegit per
diferents civilitzacions que han passat per l‟illa.
http://viulacultura.com (Text adaptat)

6.

Quina és l’afirmació correcta?

a) El projecte “Ramon Llull” inclou una visió arquitectònica del santuari de
Randa.
b) Son Marroig és una casa museu dedicada a la memòria de Ramon Llull i de
l‟Arxiduc.
c) Ramon Llull i l‟arxiduc Lluís Salvador varen ser coetanis.
7.

Aquests dos personatges...

a)
són els dos mallorquins més destacats de la nostra cultura.
b)
no s‟arribaren a establir a la Serra de Tramuntana, només hi anaven a
contemplar el paisatge.
c)
compartiren un espai comú de la Serra de Tramuntana.
8.
Quina és l’afirmació correcta?
a)
Ramon Llull és l‟autor de l‟obra Die Balearen.
b)
Són Marroig és una casa museu que depèn del Govern de les Illes
Balears.
c)
La visita a Son Marroig no és completa si no es visiten els jardins.
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9.

Miramar...

a)
és un lloc estratègic en la vida de Ramon Llull, hi fundà la casa museu.
b)
disposa d‟uns jardins que no s‟havien dissenyat encara en l‟època de
Ramon Llull.
c)
és un santuari i un lloc de pregària.
10. La proposta d’activitats per a escolars entorn d’aquests personatges...
a)
també té com a objectiu el coneixement arquitectònic i paisatgístic de
Mallorca.
b)
acaba al puig de Randa perquè és un indret vinculat a l‟Arxiduc.
c)
segueix els preceptes de l‟escola lul·liana.
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. Té _________ als animals de ploma.
a) alèrgia
b) al·lèrgia
c) al·lergia
2. Segons les instruccions, _________ enviar els currículums per Internet.
a) s‟han d‟
b) es tenen que
c) es tenen d‟
3. Aquest _________ només ha tingut lloc en alguns _________.
a) fenomen / païssos
b) fenòmen / païssos
c) fenomen / països
4. El Departament de _________ ha publicat les bases a la pàgina web.
a) Movilidad
b) Mobilitat
c) Movilitat
5. _________ t’inscrius, estaràs _________.
a) Si no/ exclòs
b) Sinó/ exclòs
c) Sino/ excluït
6. _________ el cotxe del _________?
a) Treureu / garatje
b) Traureu / garatge
c) Traureu / garage
7. Què significa l’expressió fer moixonies?
a) Burlar-se d‟algú
b) Fer carícies i gestos d‟amor
c) Disfressar-se d‟animal
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8. Vàrem trobar _________ la seva _________ a l’aeroport.
a) a / traumatòloga
b) Ø / traumatòlega
c) Ø / traumatòloga
9. Aquest cotxe ja ha tengut moltes _________.
a) avaries
b) averies
c) avaríes
10. _________ encara estaven casats, i això va ser _________ avantatge.
a) A les hores / un
b) Aleshores / una
c) Aleshores / un
11. Ells seien a la fila _________ i jo uns quants seients més _________.
a) u / enrere
b) una / enrera
c) una / enrere
12. El _________ de l’article feia referència a la _________.
a) títol / joventut
b) títul / juventut
c) títol / juventut
13. Quins _________ tens classe de _________ rítmica?
a) dilluns / gimnàssia
b) dilluns / gimnàstica
c) dillunsos / gimnàsia
14. Creus que elles seran _________ de dir-ho?
a) capaces
b) capaç
c) capaços
15. Avui no hi ha _________ pa per sopar.
a) gaire
b) gens
c) massa

9

B2
MAIG 2015

16. Telefona____ i sabrem si ve amb nosaltres.
a) „l
b) -li
c) -lo
17. Mai no _________ res a les reunions, però _________ essent la nostra cap.
a) comentava / acabar
b) comentaba / va acabar
c) comentava / acabà
18. Si voleu unes sandàlies, comprau_________ de color taronja perquè està
de moda.
a) -vos-les
b) us les
c) us-les
19. L’_________ del públic va fer que tornàs als _________.
a) entusiasme / essenaris
b) entusiasme / escenaris
c) entussiasme / etsenaris
20. L’alumna _________ varen donar el premi és germana d’en Jordi.
a) a qui
b) que
c) a la que
21. Allà _________ per l’esquerra, quin embull!
a) conduien
b) conduïen
c) conduíen
22. Aquesta era la sala _________ fèiem els assajos de teatre escolar.
a) on
b) on hi
c) que
23. El llibre _________ parlava la revista encara no s’ha editat.
a) de què
b) del qual
c) Les dues opcions són correctes
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24. Feia _________ olor _________.
a) una / insoportable
b) un / insoportable
c) una / insuportable
25. Aquesta sopa _________ molt salada, no me la puc menjar!
a) és
b) està
c) es
26. Em pots donar _________ de paper i així no hauré _________ més?
a) un full / de borrar
b) una fulla / d‟esborrar
c) un full /d‟esborrar
27. Vendran _________ Nadal ja que ara no tenen _________.
a) a / vacançes
b) per / vacances
c) en / vacances
28. No sé si avui la seva dona ha _________ el taxi.
a) conduit
b) conduida
c) conduït
29. _________ aquestes coses no se’l creurà ningú.
a) Diguent
b) Dint
c) Dient
30. S’ha _________ un dit quan tancava la porta de l’entrada.
a) engrunat
b) espenyat
c) pillat

Encerts
Punts
Encerts
Punts
Encerts
Punts
Encerts
Punts
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10,00
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Àrea 4

Expressió escrita

30 punts [mínim: 15 punts]

EXERCICI 1

[15 punts]

Heu comprat un telèfon mòbil a través de la pàgina web d’una companyia
telefònica. Escriviu un missatge electrònic a la companyia per queixar-vos que
l’aparell ha arribat en mal estat i no el podeu fer servir. (80-100 paraules)
(!) Escriviu el text 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]

Us agrada molt la cuina i fa uns mesos que teniu un blog a Internet on anau
penjant les receptes que voleu compartir amb altra gent. Redactau una recepta
del plat que més us agrada cuinar per penjar-la al vostre blog. (150-180
paraules)
(!) Escriviu el text en el full òptic.

_________________________________________
Ingredients:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Elaboració:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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SUPÒSIT 1
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
Sou dos veïns d’una finca de pisos que no té ascensor, coincidiu a l’entrada de
l’edifici i manteniu una conversa.
Examinand A. Proposau al vostre veí que seria necessari posar un ascensor a
l’edifici. Justificau la vostra proposta.
Examinand B. Pensau que un ascensor no és necessari en aquesta finca.
Justificau la vostra proposta.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Heu tengut un petit accident amb el vostre vehicle. Telefonau a la companyia
d’assegurances per informar-la de tot i plantejau els dubtes que tengueu.
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SUPÒSIT 2
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 conversau sobre el tema de la família.
Examinand A. Explicau al vostre company que no teniu clar si voleu formar una
família perquè hi trobau més inconvenients que avantatges.
Examinand B. Teniu dos fills i pensau que aquesta és la millor decisió que heu
pres en la vida. Explicau per què tenir família creis que és una bona opció.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Avui és el primer dia de feina després de molt de temps d’estar a l’atur.
Presentau-vos als companys de feina i explicau quins són els vostres objectius
dins aquesta nova feina i què n’esperau.
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SUPÒSIT 3
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 companys de feina i parlau sobre el tema de les vacances.
Examinand A. Normalment sempre teniu vacances a l’estiu. Explicau quins són
els avantatges de tenir les vacances durant aquesta temporada.
Examinand B. Generalment, no agafau mai vacances a l’estiu, preferiu gaudirles en una altra època de l’any. Explicau-ne els motius.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Sou el president de la comunitat de veïns. Explicau quins seran els temes que es
tractaran a la reunió d’avui.
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SOLUCIONARI
Àrea 1

Comprensió oral

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

Comprensió lectora

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

Domini pràctic del sistema lingüístic

1b – 2a – 3c – 4b – 5a – 6b – 7b – 8c – 9a – 10c – 11a – 12a – 13b – 14a – 15a –
16b – 17c – 18a – 19b – 20a – 21b – 22a – 23c – 24c – 25a – 26c – 27b – 28c –
29c – 30a

