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ÀREA 1.

Comprensió oral

ÀREA 1. Exercici 1

20 punts [mín. 10 punts]
14 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades cinc texts. Heu de respondre aquestes preguntes.
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.

Text 1
1. Els cigarrets fets a mà...
a) també són dolents per a la salut.
b) ajuden a deixar de fumar.
c) són més sans que els convencionals.
Text 2
2. Què hi ha a Noruega?
a) Les restes de l’arca de Noè.
b) Un magatzem amb les llavors de totes les plantes del món.
c) Una illa amb una muntanya de 120 m.
Text 3
3. Què passa a Las Vegas?
a) Hi ha una convenció d’hotelers.
b) Hi ha una fira d’electrònica.
c) S’ha inaugurat un restaurant amb robots que serveixen menjar.
Text 4
4. Per què el Fredi i la Neli volen que la gent doni sang?
a) Perquè el seu germà ha patit un accident.
b) Perquè molts vianants pateixen atropellaments.
c) Perquè el seu amic Martí mor en un accident de cotxe.
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Text 5
5. La balena protegeix la biòloga de l’atac d’un altre animal. De quin es tracta?

a)

b)

Ex.1

c)

Encerts

5

4

3

2

1

0

Punts

14

10,5

7

4,67

2,33

0
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ÀREA 1. 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. Miquel Barceló i Joan Miró varen morir a Mallorca.
a) V
b) F
7. Les obres de Miquel Barceló es poden veure a diversos llocs fora de les Illes Balears.
a) V
b) F
8. Al Museu Picasso, de Barcelona, es pot visitar una exposició de pintura antiga.
a) V
b) F
9. El Museu Dalí és a Figueres.
a) V
b) F
10. El Museu des Baluard conté una rèplica del taller de Miquel Barceló.
a) V
b) F

Ex.2

Encerts

5

4

3

2

1

0

Punts

6

4,5

3

2

1

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.

Qui som?
Amb gairebé 100 empleats i 20 oficines obertes al públic arreu de les Illes Balears, Colonya
Caixa de Pollença és una entitat financera moderna, que pot oferir qualsevol producte del
mercat financer amb unes condicions competitives. Utilitzam la tecnologia i la renovam
constantment. En l’aspecte humà, potenciam la professionalitat, sempre conservant el
tracte personalitzat cap als nostres clients, que és l’element que marca la diferència amb
altres entitats.
Fundació
Colonya Caixa de Pollença va ser fundada l’any 1880 per Guillem Cifre de Colonya, la
personalitat del qual ha marcat la institució des dels inicis. El seu objectiu va ser crear una
institució privada per ajudar els habitants del seu poble a fomentar l’estalvi i facilitar-los
l’accés al crèdit.
A la seva mort, el 1908, la seva esposa Clara Hammerl va seguir la seva tasca: es va convertir
en directora de la institució i en la primera dona directora d’una institució financera a
Espanya.
Expansió
Caixa de Pollença va tenir una sola oficina a Pollença fins als anys 60. Llavors, s’inicià un
procés d’expansió, que va començar amb l’obertura d’una sucursal al Port de Pollença
(1967) i una altra a la Cala de Sant Vicenç. L’any 1974, Colonya inaugurà la seva primera
oficina a Alcúdia, on l’entitat hi està ben arrelada.
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La definitiva expansió de la Caixa de Pollença va arribar els anys 80 amb l’obertura d’oficines
de Palma, que suposaren ja el pas cap a l’àmbit insular. El seu establiment a Palma s’inicià
amb l’obertura de l’oficina de l’avinguda Comte Sallent (1986) i va continuar amb les
oficines del carrer Llibertat (1988), Camp Rodó (1990) i passeig Mallorca (1993). Els anys 1995
i 1999, Colonya va obrir les seves sucursals a Inca i Manacor, ciutats on va obtenir una
favorable acollida.
L’any 2000, s’obri la primera oficina a Menorca, concretament a Maó, anys després a
Ciutadella, i l’any 2003, Colonya se situa a Eivissa, a la capital.
Aquests darrers anys, continua l’obertura d’oficines a distints municipis de Balears per
apropar els nostres serveis als ciutadans.
www.colonya.com (adaptació)

1. Guillem Cifre de Colonya va fundar el banc juntament amb la seva esposa.
a) V
b) F
2. L’objectiu de Guillem Cifre era crear una institució per ajudar la gent de totes
les Illes Balears a fomentar l’estalvi.
a) V
b) F
3. Colonya Caixa de Pollença és pionera perquè va ser la primera institució financera
dirigida per una dona a Espanya.
a) V
b) F
4. Abans d’obrir oficines a Palma, l’entitat bancària en va obrir una a Alcúdia.
a) V
b) F
5. L’expansió d’oficines de Colonya Caixa de Pollença actualment encara continua.
a) V
b) F

Ex. 1

Encerts

5

4

3

2

1

0

Punts

14

10,5

7

4,67

2,33

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.

VENS D’EXCURSIÓ?
PROGRAMA DE SENDERISME
L’Ajuntament d’Inca organitza un programa de
senderisme per conèixer la serra de Tramuntana en 8
etapes, des de Sant Elm fins a Pollença.
 Places: 30, seguint l’ordre d’inscripció.
 Sortida: a les 8.00 h des dels aparcaments del
Palau Municipal d’Esports.
 Arribada: aproximadament a les 16.00 h.
 Trasllats: anada i tornada amb autobús.
INFORMACIÓ GENERAL
 Termini: d’octubre de 2017 a maig de 2018, una
sortida cada mes.
 Destinat a persones majors de 13 anys.
 Tarifa: 10 € per senderista i excursió.
 S’ha de ser conscient de la condició física de
cadascú per poder afrontar cada sortida.
 L’organització retornarà l’import abonat durant el termini establert d’una setmana en
cas que se suspengui alguna sortida.
 Informació de les etapes: abans de les 13.30 h del divendres anterior al telèfon de
l’Ajuntament (971 50 49 65).
 En cas de no poder assistir a la sortida per motius personals, s’ha de comunicar a
l’Ajuntament abans del dijous anterior a la sortida. En cas contrari no se’n retornarà
l’import abonat.
QUÈ HEU DE DUR?
 Calçat de muntanya, vestimenta tècnica adequada (capa interior, abric i impermeable) i
roba de recanvi.
 Menjar i aigua (es faran dues aturades).
 Petita farmaciola (tiretes, esparadrap, iode…).

www.incaciutat.com (adaptació)
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6. Marcau l’opció correcta:
a)
b)
c)

En una excursió de 8 hores en autobús es recorrerà tota la serra de Tramuntana.
Les excursions duren al voltant de 8 hores.
Aquesta és la vuitena edició d’aquesta activitat excursionista.

7. Qui pot participar en aquesta activitat?
a)
b)
c)

Només els majors de 13 anys.
Només les persones que viuen a Inca.
Qualsevol persona mentre estigui entre les 30 primeres inscrites.

8. Quina d’aquestes afirmacions sobre el preu és correcta?
a)
b)
c)

Apuntar-se a les vuit sortides val 10 €.
Es poden reservar totes les sortides si es paguen per avançat.
Si l’organització suspèn la sortida, es reintegra l’import abonat.

9. Què s’ha de fer si una persona inscrita no pot assistir a l’excursió?
a)
b)
c)

Comunicar-ho a l’organització abans de les 13.30 h del divendres anterior.
Comunicar-ho a l’Ajuntament, com a màxim fins al dijous anterior a la
sortida.
No és necessari avisar, ja que una altra persona ocuparà la seva plaça.

10. Què no s’ha de dur per realitzar l'activitat?
a)
b)
c)

Ex. 1

Menjar i beure.
Calçat de recanvi.
Material bàsic per a les ferides.

Encerts

5

4

3

2

1

0

Punts

6

4,5

3

2

1

0
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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.

ÀREA 3. Exercici 1

Mentre passejàveu pel carrer, us han robat la bossa. Escriviu un missatge electrònic a
un amic fent una descripció detallada del lladre (40-50 paraules).
(Si el cos del text té menys de 35 paraules, no es corregirà.)
De:
Per a:
Assumpte:
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ÀREA 3. Exercici 2
Heu quedat amb el vostre cosí, però no hi podeu anar. Escriviu-li un missatge de mòbil
(sense abreviatures) explicant-ne el motiu (20-30 paraules).
(Si el text té menys de 18 paraules, no es corregirà.)
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SOLUCIONARI
Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
1a – 2b – 3b – 4a – 5c

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

Exercici 2
6b – 7a – 8c – 9b – 10b
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ÀREA 4.

Expressió oral i interacció

45 punts (mín. 25 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 1)

Exercici 1

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

10 punts
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SUPÒSIT 1

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…
Exercici 2

Situació comunicativa

10 punts

La setmana que ve us han convidat a unes noces. Comentau com hi anireu vestits.
Examinand A. Hi voleu anar amb roba informal.
Examinand B. Voleu ser el més elegant de la festa.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Quan éreu petits, anàveu a escola plegats. Feia molts d’anys que no us vèieu i avui heu coincidit.
Explicau-vos els canvis que han patit les vostres vides.
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SUPÒSIT 1

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…

Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Parlem de cinema. Quin tipus de cinema soleu mirar? Quina és la darrera pel·lícula que heu vist? Us
va agradar? Explicau-ho.
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ÀREA 4.

Expressió oral i interacció

45 punts (mín. 25 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 2)

Exercici 1

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

10 punts
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SUPÒSIT 2
.............................................................................................................................................................................

Exercici 2

Situació comunicativa

10 punts

El vostre carrer sempre està brut.
Examinand A. Considerau que la culpa és dels veïnats d’aquest carrer.
Examinand B. Pensau que la culpa és de l'Ajuntament.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Éreu companys de feina, però la vostra empresa ha tancat i ara estau a l’atur. Parlau del que fareu
a partir d'ara.
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SUPÒSIT 2
..........................................................................................................................................................................
Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Parlem de viatges. Quin tipus de viatges us agrada fer? Quin és el darrer viatge que heu fet?
Explicau-ho.
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ÀREA 4.

Expressió oral i interacció

45 punts (mín. 25 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 3)

Exercici 1

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

10 punts
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SUPÒSIT 3
.............................................................................................................................................................................

Exercici 2

Situació comunicativa

10 punts

Sou dos companys de feina i heu de triar les vacances d’enguany.
Examinand A. Voleu tenir-les durant l’estiu.
Examinand B. Us agrada més agafar-les a l’hivern.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Estau avorrits de fer sempre el mateix amb el vostre grup d’amics. Planificau una activitat diferent
per fer demà.
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SUPÒSIT 3
..........................................................................................................................................................................
Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Parlem de gastronomia. Quin tipus de cuina preferiu? Hi ha qualque aliment que no us agrada?
Quins restaurants triau a l’hora de menjar a fora? Explicau-ho.
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