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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 dos texts. Heu de respondre aquestes
preguntes.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Text 1
1. Quina prova guanyen Miquel Capó i Eva Moreda?
a) La pujada a Algaida.
b) La pujada a Manacor.
c) La pujada a Alaró.
Text 2
2. Quin d’aquests fenòmens meteorològics fa que es cancel·li l’etapa final
del Trail d’Eivissa?

A

B

C
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Text 3
3. La locutora diu que...
a) l’hivern ha estat molt dur.
b) la tardor es presenta plujosa.
c) hem tengut un hivern suau, i una primavera i un estiu secs.

Text 4
4. Quan surten a pescar les barques de Cala Rajada?
a) Avui dematí
b) Avui capvespre
c) Avui de matinada

Text 5
5. De quin aliment es parla al programa?
a) De carn ecològica.
b) Dels cereals d’Eivissa.
c) De l’ametla, dels cereals i de la llet.

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. La festa de les llanternes d’Alcúdia se celebra a la tardor.
a) V
b) F
7. Els infants es passejaven pel carrer en silenci amb les llanternes enceses.
a) V
b) F
8. L’arribada de turistes va afavorir que aquest costum es conservàs.
a) V
b) F
9. Aquesta celebració sorgeix del món pagès.
a) V
b) F
10. La festa es fa cada any per Sant Bartomeu.
a) V
b) F

Ex. 2

Encerts
Punts

5
6

4
4,5

3
3

2
2

1
1

0
0
3
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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.

LES NEULES: L’ORNAMENTACIÓ NADALENCA TRADICIONAL DE
MALLORCA
Per Nadal, moltes botigues i esglésies de Mallorca adornen el seu interior amb
neules de paper blanques unides amb un fil, un costum que antigament també
havia estat molt estès a les esglésies del Principat de Catalunya.
Les neules més senzilles són rodones amb motius religiosos o amb motius
decoratius de tipus geomètric. Les neules més elaborades reprodueixen figures i
escenes del Nadal cristià. S’hi poden veure l’adoració dels Tres Reis d’Orient, el
naixement de Jesús, la vida de pastors i altres oficis, etc. Avui, les neules també
es decoren amb altres motius.
Les neules s’uneixen entre si mitjançant fils. Així, es formen llargs enfilalls o
cadenes de neules que es pengen a les esglésies i en algunes cases i botigues de
tot Mallorca.
Festes.org (text adaptat)
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1. Les neules són un motiu decoratiu típic de Nadal.
a) V
b) F
2. Fer neules és un costum que encara es conserva a Mallorca.
a) V
b) F
3. Les figures de les neules només poden ser religioses.
a) V
b) F
4. Les neules són fetes de cartó.
a) V
b) F
5. En l’actualitat, només les esglésies es decoren amb neules.
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.
LA SOBRASSADA DE MENORCA
La sobrassada de Menorca és diferent
de la mallorquina i també de la
valenciana pel fet que du més carn
magra i, per tant, té menys greix que les
anteriors.
Diuen que l’origen d’aquest embotit
tan nostre s’ha de trobar a la veïna illa
de Sicília, que formava part de l’antic
Regne d’Aragó, i que era un dels
principals punts del comerç marítim
entre les Balears i els territoris catalans d’Itàlia.
Segons el diccionari Alcover-Moll, sobrassada ve concretament de la paraula
italiana sopressata, que a la vegada deriva de sopressa, que significa ‘picat’ i que
s’aplica a la carn tallada en trossos petits per embotir. Després, gràcies a
aquest intens comerç marítim que ja hem comentat, la tècnica d’elaborar la
sobrassada va arribar a València, i des d’allà a les nostres illes.
Eivissa i Formentera també tenen la seva sobrassada, semblant però alhora
diferent de la de Mallorca i de la de Menorca, i potser més similar a la
valenciana.
Als segles XVI i XVII trobam nombroses referències a aquest embotit a la
gastronomia de les Balears, però és al segle XVIII quan la sobrassada és ja com
la coneixem avui dia amb la incorporació del pebre bord, que li dóna el color
vermell característic.
A l’illa de Menorca, igual que a Mallorca, trobam diferents tipus de
sobrassada, depenent de la forma, del grau de curació i de la quantitat
d’espècies.
Bep Al·lès, Ara Balears, 30 de gener de 2016 (text adaptat)
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6. La sobrassada de Menorca...
a) és igual que la mallorquina i la valenciana.
b) no té tant de greix com les altres.
c) és un embotit d’origen desconegut.
7. L’origen d’aquest producte el trobam a...
a) Sicília.
b) València.
c) Sardenya.
8. La paraula sobrassada prové de l’italià sopressata i significa...
a) ‘sorpresa’, perquè no saps mai de què està fet aquest embotit.
b) ‘sobrepassada’, perquè posen molts condiments a la carn de què
està feta.
c) ‘picada’, perquè fa referència a la carn que es talla petita en preparala per fer l’embotit.
9. Al segle XVIII...
a) es comencen a trobar les primeres receptes fetes amb sobrassada.
b) la sobrassada adquireix el color vermell que té avui.
c) aquest embotit es comença a elaborar a les Illes.
10. Tenim diferents tipus de sobrassada segons...
a) la forma.
b) la classe de carn.
c) la mida i el color.

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.

Us han convidat a un sopar d’amics i cadascú hi ha de dur alguna cosa. Escriviu
un correu electrònic explicant què hi dureu (40-50 paraules).

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.

Teniu un amic pastisser i voleu encarregar-li un pastís. Escriviu-li un missatge
de mòbil (sense utilitzar abreviacions) per demanar-li-ho (20-30 paraules).
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Àrea 4

Expressió oral i interacció

45 punts [mín. 25 punts]

EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 1
Exercici 1

Exercici 2

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

Situació comunicativa

10 punts

10 punts

Feis un cafè amb un amic o una amiga després d’haver anat de compres.
Examinand A. Heu comprat a uns grans magatzem. Explicau per què.
Examinand B. Heu comprat al petit comerç. Argumentau per què.
Exercici 3

Diàleg

15 punts

És l’hora de sopar i aprofitau per decidir, amb la vostra parella, com us
organitzareu la jornada de l’endemà: qui durà els fills a escola?, qui farà la
compra?, qui anirà a la reunió de l’escola dels infants?...
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Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Descriviu aquesta fotografia. Què us suggereix?
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 2
Exercici 1

Exercici 2

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

Situació comunicativa

10 punts

10 punts

Abans de començar el curs, anau a informar-vos a l’escola del vostre fill sobre
l’uniforme.
Examinand A. Demanau detalls sobre l’uniforme (descripció, el preu, lloc de
venda...). Us queixau del preu.
Examinand B. Explicau els detalls que us demanen sobre l’uniforme de l’escola
i intentau justificar-ne el preu.
Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou dos amics i voleu fer un viatge curt, de tres o quatre dies, aprofitant un
pont. Parlau de les vostres preferències i decidiu on anireu.
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Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Què us suggereix aquesta fotografia?
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EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ – SUPÒSIT 3
Exercici 1

Exercici 2

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

Situació comunicativa

10 punts

10 punts

Sou en un supermercat.
Examinand A. Sou el client o la clienta i us queixau perquè un dels productes
que us han venut està en mal estat.
Examinand B. Sou el dependent o la dependenta i heu de donar explicacions i
oferir possibles solucions.
Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou dos amics i heu d’anar a una festa de carnaval. Comentau quina serà la
vostra disfressa.
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Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Descriviu aquesta fotografia. Què us suggereix?
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A2

Solucionari

Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
1c – 2b – 3c – 4a – 5c
Exercici 2
6b – 7b – 8b – 9a – 10a
Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1a – 2a – 3b – 4b - 5b
Exercici 2
6b – 7a – 8c – 9b – 10a
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