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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. N’Oriol és una persona...
a) que té els cabells llargs i els ulls rossos.
b) que fa feina a l’hospital.
c) que parla molt si té confiança amb algú.
Text 2
2. El clima és molt variable...
a) però sempre fa calor durant la primavera.
b) i durant l’estiu hi ha molta humitat.
c) i la temperatura baixa molt als matins.
Text 3
3. Quin problema tècnic encara no està solucionat a la casa?

A

B

C
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Text 4
4. Si anam a sopar al carrer Regina podrem demanar...
a) menjar xinès.
b) menjar mexicà.
c) menjar txec.
Text 5
5. El seu germà quan era petit...
a) es va trencar cinc vegades un peu.
b) quan tenia tres anys es va enrampar una vegada.
c) sempre es feia mal a alguna part del cos.

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 senyor Josep feia anys que s’havia divorciat.
a) V
b) F
7. La germana d’en Josep li estenia la roba.
a) V
b) F
8. Quan feia bon temps, na Rosa i en Josep jugaven al parxís.
a) V
b) F
9. El senyor Josep dinava amb la seva família al restaurant cada dia.
a) V
b) F
10. Al senyor Josep no li agradava gens menjar sempre el mateix.
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

20 punts [mín. 10 punts]

Àrea 2. Exercici 1

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.

Més de 63 paradetes i 13 forns a la Fira del Llonguet
El batle de Palma assistirà a la inauguració de la Fira del Llonguet, que organitza
l’Associació de Veïns des Pil·larí i té com a objectiu potenciar i reivindicar aquest
producte, que és un tipus de panet que a Mallorca es consumeix sobretot a Palma.
L’organització de la Fira ha creat també uns premis per als millors llonguets. El jurat
en valorarà elements com el sabor, l’olor, la forma i la humitat.
La fira estarà oberta entre les 9 del matí i les 8 del vespre de diumenge, i reunirà més
de 60 paradetes i 13 forns. S’hi podran tastar tot tipus de llonguets: d’embotits, de
tonyina, de formatge, etc. Així mateix, es farà una demostració del procés
d’elaboració i cocció del llonguet. Els assistents disposaran de dos aparcaments
situats a devers 200 metres del recinte.
Ara Balears, 26 d’abril de 2015 (text adaptat)
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1. Diverses associacions de Palma són les responsables que aquest
esdeveniment s’hagi pogut dur a terme.
a) V
b) F
2. L’aroma i el gust del panet són alguns dels aspectes que se’n valoren en el
concurs del millor llonguet.
a) V
b) F
3. La fira es podrà visitar durant dos dies.
a) V
b) F
4. Aproximadament seixanta forns hi mostraran els seus productes.
a) V
b) F
5. S’han habilitat un parell de pàrquings per als assistents.
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.
Escola d’Estiu de Formentera
L’Escola d’Estiu de Formentera representa
un servei amb un programa d’activitats
lúdiques per a infants d’entre 3 i 12 anys
que es duen a terme a les instal·lacions del
Col·legi Públic Mestre Lluís Andreu, a les
del Col·legi Públic de Sant Ferran i també al
Col·legi Públic del Pilar de la Mola.
L’Escola d’Estiu s’organitza prioritàriament
a partir dels objectius següents:
— Oferir a la població infantil un recurs socioeducatiu durant els mesos d’estiu que
promogui alternatives per a l’ús adequat del temps lliure.
— Facilitar la conciliació laboral i familiar a les persones amb infants de 3 a 12 anys.
— Oferir recursos d’oci i temps lliure destinats a infants d’aquestes edats per a tot
l’any.
— Potenciar el desenvolupament imaginatiu i creatiu dels participants.
— Treballar valors com la solidaritat, l’amistat, la responsabilitat, la confiança, el
respecte cap als altres, etc.
— Promoure activitats de respecte amb l’entorn i el medi ambient.
— Conèixer diferents cultures a través del joc.
A més, s’hi fan activitats complementàries com són les sortides a la platja (Cavall
d’en Borràs) i a la finca de Can Marroig (es planifiquen tallers per pintar cares, fer
collars, polseres, manualitats amb pasta de sal, murals, tatuatges...). Una altra
activitat opcional i complementària són els cursos de natació, amb diverses sessions
setmanals.
Consell Insular de Formentera, 2017 (text adaptat)
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6. Les activitats es duen a terme...
a) en unes instal·lacions específiques del Consell formenterer.
b) en diversos centres educatius de l’illa.
c) en casals de barri de cada municipi.
7. Aquesta escola estiuenca...

a) és només per a famílies amb rendes baixes.
b) està pensada per mantenir els adolescents entretinguts durant les
vacances d’estiu, Nadal i Pasqua.

c) cerca satisfer les necessitats educatives i d’oci dels alumnes, a més
d’ajudar els pares a compaginar feina i família.

8. Quin dels següents no és un objectiu de l’escola?

a) ensenyar als infants tècniques d’estudi.
b) inculcar valors als que hi participin.
c) promoure el respecte a la natura.
9. Alguns dels punts que potencia l’escola són...

a) el treball i la concentració.
b) la imaginació, la creativitat i el joc.
c) la responsabilitat en les feines de la casa i de l’escola.
10. Triau l’afirmació correcta.

a) L’escola d’estiu organitza excursions per a les famílies dels inscrits.
b) Els infants que assisteixen a aquesta escola estan obligats a fer un curs de
natació.

c) L’oferta de l’escola d’estiu inclou, a més, tallers, anades a la platja,
cursos...

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.
No escrigueu tot el text en majúscules.
Estant de vacances heu conegut una persona molt interessant. Escriviu una
postal a un familiar i contau-li com és aquesta persona (40-50 paraules).

8

A2
MAIG 2017

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.
No escrigueu tot el text en majúscules.
Acabau de saber que han ascendit un amic vostre a la feina. Enviau-li una nota
de felicitació (20-30 paraules).
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Àrea 4

Expressió oral i interacció

45 punts [mín. 25 punts]

SUPÒSIT 1
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

10 punts

Exercici 2

Situació comunicativa

10 punts

Voleu passar un cap de setmana junts fora de casa.
Examinand A. Voleu anar d’excursió per l’illa.
Examinand B. Voleu fer un viatge curt fora de l’illa.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Compartiu pis i voleu tenir un animal de companyia. Comentau quin us agradaria i
intentau posar-vos d’acord.

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Imaginau-vos com és aquesta casa per dins.

10

A2
MAIG 2017

SUPÒSIT 2
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

10 punts

Exercici 2

Situació comunicativa

10 punts

Us voleu inscriure en un gimnàs per posar-vos en forma.
Examinand A: demanau informació sobre els cursos que ofereixen, les tarifes, els
serveis...
Examinand B: contestau al client totes les preguntes que us fa i explicau-li quines
ofertes teniu per a aquest estiu.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou dos amics que intentau decidir quin tipus de pel·lícula voleu anar a veure: acció,
comèdia, misteri, terror, drama... Parlau de les vostres preferències i decidiu quina
veureu.

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Imaginau-vos que sou un d’aquests turistes. On anireu? Quin tipus de viatge fareu?
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SUPÒSIT 3
Exercici 1

Exercici 2

Presentació, coneixença de l’examinand

Situació comunicativa

10 punts

10 punts

Heu comprat un producte per Internet i no és allò que havíeu comanat.
Examinand A: sou el client o la clienta i telefonau per demanar explicacions.
Examinand B: explicau al client o la clienta les opcions que té.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou dos germans que heu de fer un regal als vostres pares, que celebren el 30è
aniversari de boda. Comentau quin és el millor present que els podríeu fer.

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Practicau algun esport. Quin us agrada més? Per què?
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SOLUCIONARI
Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
1c – 2b – 3a – 4b – 5c
Exercici 2
6b – 7a – 8b – 9b – 10a
Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1b – 2a – 3b – 4b – 5a
Exercici 2
6b – 7c – 8a – 9b – 10c
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