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Àrea 1

Comprensió oral

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. En quina secció del supermercat hi ha productes d’oferta?
a) Fruiteria
b) Congelats
c) Carnisseria
Text 2
2. Quin temps farà diumenge?

a) Nevarà al nord.
b) Plourà.
c) El matí el cel estarà descobert i a la tarda, ennuvolat.
Text 3
3. A quina hora havien quedat en Miquel, na Maria i na Paula?
a) 10.15 h
b) 10.45 h
c) 11.35 h
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Text 4
4. Quines són les dades personals correctes d’en Carles?
A
Nom i llinatges: Carles Camps Rodríguez
Data de naixement: 10/03/1989
Telèfon: 686 30 55 13
Caràcter: prudent i avorrit
Ocupació: director d’un diari
B
Nom i llinatges: Carles Paterna Horta
Data de naixement: 10/05/1989
Telèfon: 686 30 65 17
Caràcter: avorrit i gandul
Ocupació: té un negoci familiar
C
Nom i llinatges: Carles Camps Rodríguez
Data de naixement: 10/05/1989
Telèfon: 685 30 55 12
Caràcter: feiner i responsable
Ocupació: estudiant
Text 5
5. En tossir o esternudar s’ha d’evitar tapar-se la boca...
a) amb la mà.
b) amb la part interna del colze.
c) amb un mocador.
Ex. 1

Encerts
Punts

5
14

4
10,5

3
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2
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1
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0
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Exercici 2

6 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un text. 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. N’Ahmed ha après a compartir el menjar.
a) V
b) F
7. A Síria, els pares de n’Ahmed estaven a l’atur.
a) V
b) F
8. N’Adhmed enyora el seu germà.
a) V
b) F
9. Quan eren a Síria anaven a dinar junts cada dijous.
a) V
b) F
10. Li agrada ajudar la seva família fent-los riure.
a) V
b) F

Ex. 2

Encerts
Punts

5
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2
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1
1
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0
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Àrea 2

Comprensió lectora

20 punts [mín. 10 punts]

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.
ARTESANIA A MENORCA
A Menorca podem distingir clarament dos tipus d’artesania: l’agroalimentària i
l’artística.
S’entén com artesania agroalimentària tots aquells
productes alimentaris realitzats amb la tècnica manual dels
nostres avantpassats. La nostra gastronomia es basa, en
gran part, en aquesta producció de formatges, pastisseria,
mel, melmelades, sobrassades i altres embotits.

D’altra banda, l’artesania artística ha tingut un paper molt important en la societat
menorquina des de fa molt temps i ha estat l’origen d’indústries, com la bijutera, d’una
gran importància a la nostra ciutat. L’actual producció artesana també té el seu origen
en els antics oficis que feien utensilis per a la vida quotidiana com ribells, cànters,
gerres, regadores o menjadores per als animals.
A Maó es pot trobar un ampli ventall d’artesania
artística en qualsevol de les botigues del
municipi. És quasi obligada la compra de les
típiques avarques, calçat que utilitzaven els
pagesos; però també hi podem trobar ceràmica,
brodat, joieria, bijuteria o complements de pell i
tèxtils, la qual cosa suposa una aposta per la
qualitat i la innovació. Dins d’aquest paràmetres
s’ha creat la marca «Artesania de Menorca»,
que pretén aplicar uns alts criteris de qualitat per a la nostra artesania.
Un bon lloc on es pot trobar artesania de Menorca és el mercat artesà de Maó ubicat a
la plaça d’Espanya, on, cada dimecres al matí, des del 15 de juny i fins a finals d’agost,
ofereix als visitants una bona varietat d’artesania artística menorquina.
www.ajmao.org (adaptació)
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1. Els productes alimentaris i artístics de Menorca són de tradició artesana.
a) V
b) F
2. La indústria bijutera a Menorca és molt recent.
a) V
b) F
3. Aquests productes artesans es poden adquirir a dos llocs de Maó: en els
comerços i en el mercat artesà.
a) V
b) F
4. «Artesania de Menorca» és el nom d’una botiga de Maó.
a) V
b) F
5. El mercat artesà de Maó no es fa tot l’any.
a) V
b) F

Ex. 1

Encerts
Punts
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Exercici 2

6 punts

Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, triau l’opció correcta.

L’aigua és un recurs valuós i limitat a Mallorca. A l’estiu som molts més a l’illa, però
l’aigua és la mateixa; utilitza només la que necessitis. Per això, segueix aquestes
indicacions:


Millor una dutxa ràpida que un bany; estalviaràs molta aigua. Posa un poal a la dutxa per
recollir l’aigua fins que surti calenta. Pots reutilitzar entre 2 i 5 litres d’aigua per usar-la
després per fregar o regar les plantes.



Tanca l’aixeta mentre t’ensabones, et rentes les dents o t’afaites. Una aixeta oberta pot
consumir fins a 12 litres d’aigua per minut.



El vàter no és una paperera, no hi tiris tovalloletes, compreses ni res que no sigui paper
higiènic. Disminueix el volum de les cisternetes del vàter afegint-hi una botella d’aigua o
un altre objecte. Pots estalviar fins a 12 litres d’aigua per persona.



Vigila les aixetes mal tancades, repara les fuites i degotejos aviat.



Una rentadora consumeix entre 60 i 90 litres d’aigua; i el rentaplats, entre 18 i 30. Posa’ls
només quan estiguin plens; així aprofites l’aigua.



No descongelis els aliments davall l’aixeta, millor a l’exterior a temperatura ambient o a
la gelera. Quan rentis els aliments, fes-ho dins un recipient per poder reutilitzar l’aigua
per fregar o regar.



Si escures a mà, utilitza dues piques. Abans de fer-ho, omple les piques i després tanca
l’aixeta.



Evita regar entre les 8 h i les 20 h. Sempre que sigui possible tria vegetació mediterrània.



Per a fer nets els patis i les terrasses, utilitza la granera abans que la mànega d’aigua.
www.emaya.es (adaptació)
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6. L’objectiu principal del text és...
a) limitar l’ús d’aigua a Balears.
b) prohibir el consum d’aigua a l’estiu.
c) donar consells sobre com estalviar aigua.

7. Quanta d’aigua tuda una aixeta oberta?
a) Entre 2 i 5 litres.
b) 12 litres per minut.
c) Entre 30 i 90 litres.

8. Es recomana que dins la cisterneta del vàter s’hi posi una botella d’aigua…
a) per reduir-ne el volum i, així, emprar menys aigua.
b) per no tirar-hi compreses ni tovalloletes.
c) per aconseguir que la seva capacitat augmenti fins als 12 litres.

9. Què hem de fer quan hi ha una fuita d’aigua?
a) Arreglar-la al més aviat possible.
b) Recollir-ne l’aigua dins un poal per regar.
c) Aprofitar-la per fer els patis i les terrasses nets.

10. En quins casos és recomanable emprar recipients per estalviar aigua?
a) Per rentar la roba.
b) Abans de dutxar-se i en rentar aliments.
c) Per regar les plantes.

Ex. 2

Encerts
Punts

5
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Àrea 3

(!)

Expressió escrita

15 punts [mín. 5 punts]

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 personals.
No escrigueu tot el text en majúscules.
Les paraules copiades de l’enunciat no compten.

Exercici 1
Escriviu un missatge electrònic a un amic explicant-li què fareu demà (40-50
paraules).
(Si el cos del text té menys de 35 paraules, no es corregirà.)

De:
Per a:
Assumpte:
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Exercici 2
Feis feina en una botiga i la setmana que ve heu de tancar. Escriviu un avís per
penjar a la porta explicant-ne el motiu (20-30 paraules).
(Si el text té menys de 18 paraules, no es corregirà.)

AVÍS
____________________________________________
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SOLUCIONARI

Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
1c – 2b – 3a – 4c – 5a

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

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

Exercici 1

Exercici 2

Expressió oral i interacció

punts]

Presentació, coneixença de l’examinand

Situació comunicativa

45 punts [mín. 25]

10 punts

10 punts

Sou parella i el mes que ve celebrareu el vostre aniversari.
Examinand A. Voleu passar un cap de setmana en un hotel rural a prop de casa.
Examinand B. Voleu passar un cap de setmana a París.
Exercici 3

Diàleg

15 punts

Compartiu pis i us heu de repartir les tasques de casa. Comentau quines feines us
agraden i quines no per arribar a un acord en el repartiment.

Exercici 4

Intervenció individual

Què creis que hi ha dins? Explicau-ho.

10 punts
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SUPÒSIT 2

Exercici 1

Exercici 2

Presentació, coneixença de l’examinand

Situació comunicativa

10 punts

10 punts

Sou dos companys que us heu trobat a l’aeroport.
Examinand A. Explicau al vostre company que viatjau per motius de feina.
Examinand B. Explicau al vostre company que viatjau per plaer.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou companys de feina i decidiu compartir cotxe. Comentau com us heu d’organitzar.

Exercici 4

Intervenció individual

Què creis que hi ha dins? Explicau-ho.

10 punts
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SUPÒSIT 3

Exercici 1

Exercici 2

Presentació, coneixença de l’examinand

Situació comunicativa

10 punts

10 punts

Heu d’anar al centre de la ciutat a comprar amb un amic.
Examinand A. Voleu anar-hi en autobús.
Examinand B. Voleu anar-hi en cotxe.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou companys de pis que us traslladau a viure a una altra ciutat. Organitzau-vos com
ho fareu.
Exercici 4

Intervenció individual

Què creis que hi ha dins? Explicau-ho.

10 punts

