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Àrea 1. Comprensió oral

20 punts [mínim: 10 punts]

No heu d’entregar aquest full.
Heu d’escriure les respostes en el full òptic adjunt.
Per superar l’àrea, cal obtenir un còmput mínim de 12.
Exercici 1 [14 punts]
Tot seguit escoltareu tres vegades un text.
Heu de respondre si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F) d’acord
amb el contingut del text que heu escoltat.
1. En general, les dones són més joves que els homes quan se'n van a viure en

parella. =V
2. El primer fill se sol tenir amb més de 30 anys. =F
3. En una dècada, el percentatge de divorcis s'ha duplicat. =es donen per bones

les dues respostes (pregunta anul·lada)
4. A Catalunya, les parelles homosexuals no es poden casar civilment. =F

5. El text parla de com són actualment les famílies catalanes. =V

Còmput de cada ítem: 2,8
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Exercici 2 [6 punts]
Tot seguit escoltareu uns textos dues vegades.
Segons les ofertes que escoltareu, quin és l’anunci més adequat per a cada oferta de
feina?
Anunci A
Al·lota de 24 anys, amb experiència en el sector del
comerç, s’ofereix com a administrativa, dependenta o
caixera. Domini de l’anglès parlat i escrit i coneixements
bàsics d’alemany. Bona presència, responsable i de
tracte agradable. Flexibilitat horària i disponibilitat per
treballar els caps de setmana.

Anunci B
Cerc

feina

en

el

sector

de

la

restauració,

preferiblement com a cuiner, a la zona nord de
Mallorca. Experiència de 5 anys com a cap de cuina i
gran domini en l’elaboració de pasta fresca. Capacitat
de treball en grup.

Anunci C
Jove amb estudis de grau mitjà cerca
feina com a administratiu. Cursos
d’actualització en noves tecnologies,
títol oficial de nivell mitjà de català i
estudis d’anglès a l’Escola Oficial
d’Idiomes. Carnet de conduir B1 i cotxe
propi.

(Traslladau les respostes al full òptic)

OFERTA
oferta 1
oferta 2
oferta 3
Còmput de cada ítem: 2

ANUNCI
B
A
C
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Àrea 2. Comprensió lectora

20 punts [mínim: 10 punts]

No heu d’entregar aquest full.
Heu d’escriure les respostes en el full òptic adjunt.
Per superar l’àrea, cal obtenir un còmput mínim de 12.
Exercici 1 [14 punts]
Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, digau si els enunciats són vertaders
(V) o falsos (F).

Començar la casa per la sauna
A Finlàndia, el primer que es construeix en
començar una casa és la sauna: una cabana de
fusta amb un banc per seure i una estufa dins. I és
que en aquest país s'ha practicat la sauna des de
sempre com a mètode per rentar-se i alhora
purificar la pell. Constitueix quasi un ritual que
consta de diversos passos.
En primer lloc, els finlandesos prenen un bany de vapor dins la sauna, asseguts al
banc i sense roba. El vapor s'obté escalfant aigua a l'estufa o bé vessant aigua sobre
pedres molt calentes. Els banys de vapor fan suar molt, de manera que, a través de la
pell, s'expulsen totes les substàncies impures del cos.
A continuació s'aboquen aigua ben freda damunt del cap. L'aigua freda activa la
circulació de la sang. Després es renten amb sabó i aigua calenta. L'escalforeta té uns
efectes relaxants. Finalment, s'estiren sobre la neu al costat de la sauna.
En altres països també hi ha saunes de vapor d'aigua calenta, però la gent només hi
va per relaxar-se o per aprimar-se.
1. Les cases dels finlandesos són cabanes de fusta amb una estufa dins. =F
2. La pràctica de la sauna és un mètode només per rentar-se. =F
3. Dins la sauna poden obtenir el vapor tirant aigua sobre pedres calentes. =V
4. Per activar la circulació de la sang es donen una dutxa d'aigua calenta. =F

5. L'escalfor del vapor té un efecte calmant. =V
Còmput de cada ítem: 2,8
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Exercici 2 [6 punts]
Triau el títol que correspon a cadascun dels 5 anuncis immobiliaris.

Immobiliària

Ca Teva

Ca Teva

ANUNCI 1: ....................................................
Es ven casa de poble de 150 m2, totalment reformada. Té 3 habitacions, 2
banys, sala menjador, cuina i rebost. Corral de 25 m2 amb cisterna. Preu
negociable.
Títol:
A. Casa a Esporles per reformar.
B. Casa de poble amb preu flexible.
C. Casa de poble sense corral.

ANUNCI 2: ...................................................
Pis de segona mà al centre de Ferreries, construït el 2004. Tercer pis de 90 m2,
amb 2 habitacions, 1 bany, sala d'estar i cuina americana. Molta llum. Preu:
155.000 € (innegociable).
Títol:
A. Pis molt lluminós a Ferreries.
B. Pis per estrenar a Ferreries.
C. Pis cèntric amb preu flexible.

ANUNCI 3: ....................................................
Venem casa de 3 habitacions, 2 banys, àmplia sala d'estar, cuina i bugaderia.
Necessita reforma. Portossalè. Preu: 300.000 € (negociable)
Títol:
A. Oferta: casa a Portossalè amb hort.
B. Casa a Portossalè per estrenar.
C. Casa a Portossalè per reformar.
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ANUNCI 4:...................................................
Quart pis al centre de Palma de 8 anys d'antiguitat, en bones condicions. Té 2
habitacions i 1 bany, sala d'estar, menjador i cuina moblada. No té ascensor.
Oportunitat: 137.000 €.
Títol:
A. Pis cèntric a Palma per estrenar.
B. Pis a Palma sense ascensor.
C. Pis a Palma amb preu flexible.

ANUNCI 5:.................................................
Es lloga pis per estrenar a Cala Bou. Molt lluminós, de 3 habitacions, 1 bany i
cuina americana, situat a 10 metres de la platja. Preu: 600 euros mensuals.
Títol:
A. Pis de lloguer per estrenar.
B. Pis en venda per estrenar.
C. Pis de lloguer de segona mà.

Còmput de cada ítem: 1,2

