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ÀREA 1

Comprensió oral

20 punts [mínim 10 punts]

ÀREA 1. Exercici 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. L’horari de l’escola de música...
a) és de matí.
b) és el mateix que l’horari escolar.
c) pot variar si hi ha més alumnes.
Text 2
2. Segons la informació, quin d’aquests envasos no va al contenidor groc?

a)

b)

c)

Text 3
3. La fira...
a) no està oberta en diumenge.
b) compta amb quatre llibreries de Ferreries.
c) està ubicada dins l’ajuntament.
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Text 4
4.

Què necessitam per fer l’estofat?
a) Cebes, albergínies i brou de carn.
b) Pastanagues, pomes i fulles de llorer.
c) Les dues respostes anteriors són incorrectes.

Text 5
5.

Quan algú berena o esmorza per segona vegada...
a) ho fa abans de sortir de casa.
b) menja pastes dolces.
c) tant pot ser d’un entrepà, de galetes o d’un bon menú.

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 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.

A la casa familiar hi viu el matrimoni amb els seus dos fills, un oncle i els avis.
a) Vertader
b) Fals

7.

La primera aparició de la família Addams va ser en format còmic.
a) Vertader
b) Fals

8.

La sèrie de televisió es va fer famosa durant els anys noranta.
a) Vertader
b) Fals

9.

En total hi ha tres pel·lícules sobre l’exagerat món d’aquesta família.
a) Vertader
b) Fals

10. El gran èxit de la darrera pel·lícula va ser gràcies al canvi dels protagonistes.
a) Vertader
b) Fals

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

ÀREA 2. Exercici 1

20 punts [mínim 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.

Els siurells
El siurell és una figura de fang amb un xiulet i un pedestal, és de color blanc i està
decorada amb pinzellades generalment de color verd i vermell.
L’origen d’aquest instrument és encara objecte d’investigació i de debat. Diuen que el
seu origen es remunta a èpoques ancestrals. Alguns pensen que prové d’una antiga
jugueta àrab; d’altres creuen que va arribar a Mallorca amb els fenicis.
No hi ha dubte que, actualment, s’ha convertit en un símbol
de l’artesania i la cultura popular de Mallorca. Molts
d’artesans mallorquins elaboren aquesta peça tradicional.
Avui dia, té una finalitat decorativa, sovint orientada al mercat
turístic.
Podem trobar siurells que representen molts de personatges
o animals: cavallers, dimonis, cavalls, bous, pagesos, cans...
Els colors tradicionals són el verd i el vermell; a Inca, però, s’utilitzen el blau i el groc.
Abans els colors eren fets amb pigments naturals, però ara s’han substituïts per les
pintures sintètiques, que són més fàcils d’obtenir.
El pedestal és l’element que fa de base al siurell.
Tot i que per elaborar un siurell se solen seguir unes pautes, cada artesà té una manera
personal de fer les pinzellades de color.
Per elaborar el xiulet s’han de fer dos forats, un d’entrada i un de sortida d’aire perquè
el siurell pugui sonar

Facilect (adaptació)
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1.

Aquestes figures són de color de fang.
a)
Vertader
b)
Fals

2.

No es coneix la procedència exacta d’aquest objecte.
a) Vertader
b) Fals

3.

Cada artesà té el seu estil, però a tot Mallorca els colors utilitzats són el verd i
el vermell.
a) Vertader
b) Fals

4.

El siurell s’aguanta damunt un suport.
a) Vertader
b) Fals

5.

Tots els siurells han de tenir xiulet.
a) Vertader
b) Fals

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.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.

Frida Kahlo, per a nines rebels
«Hi havia una vegada una princesa... una princesa? No! Hi havia una vegada cent dones
que varen canviar el món.»
Hi havia una vegada, en una casa blava lluminosa de prop de Ciutat de Mèxic, una nina
que es deia Frida. De gran seria una de les pintores més famoses del segle xx, però de
fet amb prou feines va créixer.
Quan tenia sis anys, va estar a punt de morir de poliomielitis. La malaltia la va deixar
amb una discapacitat permanent a una cama, però no li va impedir jugar, nedar i
barallar-se com qualsevol altra criatura.
Però quan tenia divuit anys va patir un accident
terrible amb un autobús. Va tornar a estar a punt de
morir i de nou es va passar molts mesos al llit. La seva
mare li va fer un cavallet especial perquè pogués
pintar estirada, perquè, per sobre de tot, a la Frida li
agradava pintar.
De seguida que va poder caminar, va anar a veure l'artista més famós de Mèxic, Diego
Rivera.
—És bo el que jo pint? —va preguntar-li. Els seus quadres eren impressionants: atrevits,
lluminosos i preciosos.
Rivera es va enamorar dels seus quadres i també es va enamorar de na Frida.
En Diego i na Frida es varen casar. Ell era un home gros que portava sempre un capell.
Ella era baixa, es veia petita al seu costat. La gent els anomenava «l'elefant i el colom».
Na Frida va pintar centenars d'autoretrats bellíssims al llarg de la seva vida, sovint
envoltada dels animals i ocells que tenia. La seva casa blava lluminosa s'ha conservat tal
com la va deixar, plena de color, d'alegria i de flors.

http://www.catorze.cat (adaptació)
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6.

Na Frida Kahlo vivia...
a) a prop de Ciutat de Mèxic en una casa molt espaiosa.
b) al centre de Mèxic.
c) en un habitatge amb molta llum i de color blau.

7.

De petita…
a) va estar malalta i no va poder fer vida normal.
b) quasi va perdre la vida.
c) va estar molt malalta a causa d’un accident.

8.

Malgrat els impediments durant els primers vint anys...
a) va poder continuar amb la seva passió.
b) no va haver de fer gens de repòs.
c) va poder muntar a cavall

9.

Quan na Frida va conèixer l’artista famós...
a) ella no estava segura de la qualitat de la seva pròpia obra.
b) ell es va enamorar dels seus quadres i ella es va enamorar d’ell.
c) el veia un home atrevit.

10. Físicament…
a) eren la parella ideal.
b) eren molt iguals, artistes tots dos.
c) no s’assemblaven gens.

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 [mínim 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
Avui no podeu anar a classe d’informàtica. Escriviu un missatge electrònic a la
professora explicant-ne el motiu (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 passat el cap de setmana en un hotel. Escriviu un breu comentari de valoració
a la seva pàgina web (20-30 paraules).
(Si el cos del text té menys de 18 paraules, no es corregirà.)

Comentari:
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A2

Solucionari

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

Exercici 2
6b – 7a – 8b – 9a – 10b

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

Exercici 2
6c – 7b – 8a – 9a – 10c
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ÀREA 3

Expressió oral i interacció

45 punts [mínim 25 punts]

SUPÒSIT 1

Full per a l'examinador
Exercici 1

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

10 punts

Demanau a l’examinand que es presenti. Podeu formular-li qüestions sobre (demanau
un mínim de 5 qüestions):
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom i llinatges
Edat
Lloc de naixement, adreça actual...
Dades familiars
Estudis i/o professió
Idiomes
Aficions
Altra informació d’interès

Exercici 2

Situació comunicativa

10 punts

Voleu vendre el vostre cotxe i heu trobat una persona que el vol comprar. Comentau
com us en sortiu, d’aquesta situació.
Examinand A. Voleu vendre el vostre cotxe. Explicau quines són les condicions del preu
i quines prestacions té el vehicle.
Examinand B. Estau interessat a comprar un cotxe de segona mà. Demanau-ne tota la
informació necessària.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Mentre feis un cafè parlau de com és casa vostra. Explicau com és el vostre habitatge i
on està ubicat.
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Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Parlem de la família. Quants membres sou a la vostra família? Com sou físicament, us
assemblau? Com són els caràcters de cadascú? Teniu alguna anècdota familiar?
Explicau-ho.
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SUPÒSIT 2

Full per a l'examinador
Exercici 1

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

10 punts

Demanau a l’examinand que es presenti. Podeu formular-li qüestions sobre (demanau
un mínim de 5 qüestions):
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom i llinatges
Edat
Lloc de naixement, adreça actual...
Dades familiars
Estudis i/o professió
Idiomes
Aficions
Altra informació d’interès

Exercici 2

Situació comunicativa

10 punts

Sou a l’oficina prenent un cafè i parlau sobre els dies de la setmana. Comentau les
vostres preferències.
Examinand A. Us encanta que arribi el cap de setmana perquè disposau de molt de
temps per fer coses. Explicau-ne els motius.
Examinand B. Us agraden molt els dilluns per poder començar la setmana i fer la rutina
de sempre. Explicau-ne els motius.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou a l’estació esperant el tren. Explicau per què sou allà.
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Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Parlem del plaer de la lectura. Us agrada llegir? Què us agrada més, la novel·la, la
poesia, els contes...? Sou més de llegir revistes o premsa? Quin tipus de continguts us
agrada? Explicau-ho.
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SUPÒSIT 3

Full per a l'examinador
Exercici 1

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

10 punts

Demanau a l’examinand que es presenti. Podeu formular-li qüestions sobre (demanau
un mínim de 5 qüestions):
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom i llinatges
Edat
Lloc de naixement, adreça actual...
Dades familiars
Estudis i/o professió
Idiomes
Aficions
Altra informació d’interès

Exercici 2

Situació comunicativa

10 punts

Sou al parc i parlau del que feis quan arriba la tardor. Comentau les vostres
preferències.
Examinand A. Us agrada molt anar a les fires perquè ja no fa aquella calorada.
Explicau-ne els motius.
Examinand B. Us agrada molt més anar a veure una pel·lícula al cine quan arriba
aquest temps. Explicau-ne els motius.

Exercici 3

Diàleg

15 punts

Sou a la farmàcia i esperau que us atenguin. Explicau per què sou allà.
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Exercici 4

Intervenció individual

10 punts

Parlem dels animals de companyia. Us agraden els animals? Teniu algun animal a casa?
Quines feines comporta tenir un animal de companyia? Trobau que és complicar-se la
vida? Explicau-ho.

16

