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Àrea 1

Comprensió oral

20 punts [mín. 10 punts]

Exercici 1

14 punts

Llegiu els enunciats que teniu tot seguit i, d’acord amb la informació que escoltareu,
indicau l’opció correcta de cada enunciat.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Extret de: Passaport BCN, «Camí de Cavalls», Barcelona TV
1. Aquest programa ens explica...
a) un nou camí per la costa de l’illa de Menorca que s’ha de fer a peu.
b) com s’ha reconstruït el camí de Cavalls de Menorca.
c) una excursió per la costa menorquina que segueix un camí del segle XVIII.
2. La presentadora, n’Àgueda i la seva néta es troben...
a) a un punt del nord de Menorca, el Grau, no gaire lluny del començament de
l’excursió.
b) al Grau, que és un parc natural situat a la punta sud de l’illa.
c) a l’Albufera, una zona cèntrica de l’illa de Menorca.
3. A l’hora de dinar, les tres excursionistes...
a) fan una menjada a l’aire lliure amb productes típics casolans.
b) s’aturen un moment a una platja i es mengen una ensalada de pasta.
c) fan un pícnic de formatge i sobrassada, però no tenen temps de descansar.
4. Després de dinar, la presentadora...
a) va a Cavalleria i continua cap a Rafalet, un lloc molt conegut.
b) deixa el nord de l’illa i va a Cavalleria, una zona urbanitzada.
c) va a la zona de Cavalleria i arriba a Rafalet, un lloc amagat.
5. Al final del programa la presentadora...
a) destaca la bellesa del paisatge i anima els visitants a conèixer Menorca.
b) encara que l’excursió és molt cansada, anima els visitants de l’illa a fer-la.
c) convida els turistes a fer el camí almenys com a mínim una vegada en la vida.
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Exercici 2

6 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment de l’informatiu d’IB3 Ràdio. 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.
Extret de: IB3 Notícies, IB3 Ràdio
6. Per coordinar l’alerta per mal temps, s’ha fet una reunió de la policia i els bombers
amb les associacions de veïns.
a) Vertader
b) Fals
7. La situació és de núvols i pluja, però a les Pitiüses encara no hi ha plogut.
a) Vertader
b) Fals
8. El fred demà augmentarà i les temperatures estaran per sota els 10 graus.
a) Vertader
b) Fals
9. Demà, a primera hora del dia, es veurà neu per sota els 300 metres.
a) Vertader
b) Fals
10. Podem dir que demà el temps serà una bassa d’oli.
a) Vertader
b) Fals
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Àrea 2

Comprensió lectora

20 punts [mín. 10 punts]

Exercici 1ea

Comprensió lectora

20 14 punts

Llegiu aquesta pàgina de la secció musical d’una revista i marcau la resposta correcta (a, b,
c) d’acord amb el contingut del text.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
BEN SEGUR QUE DARRERAMENT HEU ESCOLTAT LA MÚSICA I LES LLETRES D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS. SONEN A LA
RÀDIO, A LA TELEVISIÓ... I ACTUEN ALS PRINCIPALS ESCENARIS. MÚSICA DE QUALITAT I LLETRES AMB CONTINGUT ELS
CARACTERITZEN. CONEGUEM-LOS UNA MICONA MÉS.

Manel és un grup de música barceloní que mescla el pop amb la
música folklòrica. Va publicar el primer disc l’any 2008, titulat Els
millors professors europeus; el segon, 10 milles per veure una bona
armadura, va veure la llum el 2011.
Tots els components del grup, de nins, anaven a la mateixa
escola, però no es coneixien per les diferències d’edat que hi ha
entre ells. Al cap dels anys, a través d’amics o germans petits, es
varen conèixer i formaren el grup. El 2007 participaren en el concurs de maquetes Sona 9 i foren
finalistes. Amb el premi, pagaren l’enregistrament del primer àlbum.
L’èxit els arribà aviat. Del primer disc, se’n varen vendre més de 30.000 còpies i aconseguí la
categoria de disc d’or.
El segon disc, en 10 dies, es va convertir en el disc més venut de l’Estat espanyol i es mantingué
durant dues setmanes seguides com a número 1.
L’any 1997, Joan M. Oliver, Pau Debon, Pere M. Debon, Joan Roca i Jaume Manresa
enregistraren una maqueta amb quatre temes. Així naixia el grup Antònia Font, que el mateix any
féu el primer concert a les festes de Bunyola. A partir d’aquí, el grup començà a tocar pels bars de
tot Mallorca fins que publicà el primer disc, que duia per títol el mateix nom del grup.
En el primer treball ja es veu la temàtica imaginària que
caracteritza les lletres de la banda: astronautes, viatges
fantàstics, móns irreals, paisatges mediterranis...
Amb el segon disc, A Rússia, Antònia Font surt de les Illes i
es dóna a conèixer entre el públic i la crítica de Catalunya.
Alegria, Lamparetes... són altres àlbums del grup, l’èxit dels
quals ha anat augmentant any rere any. Han rebut molts
premis i han actuat a festivals importants (Vic, Madrid,
València, Saragossa...).
Musicalment, Antònia Font beu d’estils diversos: rumba,
jazz, pop, sons electrònics... Aquests estils es combinen per oferir un llenguatge musical propi
amb una identitat molt marcada.
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Mishima és un grup de música pop independent, amb
influència de la cançó d’autor, creat a Barcelona l’any
1999.
L’any següent publicaren el primer disc, que ja va ser ben
acollit per la crítica. El quart treball, Set tota la vida, va
rebre el premi de la revista Rockdelux com un dels millors
àlbums espanyols de la dècada.
Les lletres de les seves cançons són molt treballades. S’hi veu l’amor per la literatura, que
probablement explica el perquè del seu nom, pres de l’escriptor japonès Yukio Mishima. El darrer
treball és L’amor feliç, de l’any 2012.

1. En aquesta secció musical de la revista...
a) es fa un repàs als principals grups de la història del pop-rock de les darreres
dècades.
b) es fa una breu explicació de la trajectòria de tres dels grups musicals més destacats
del moment.
c) es dóna informació sobre els cantants de moda que tenen més èxit als mitjans de
comunicació.
2. Què tenen en comú aquests conjunts musicals?
a) Són de Catalunya, però també actuen i tenen èxit a les Illes Balears.
b) Encara que no reben bones crítiques, tenen públic a tot l’Estat espanyol.
c) Han aconseguit premis i són coneguts fora de Mallorca i de Catalunya.
3. Com es varen conèixer els membres de Manel?
a) A l’escola, de petits.
b) A un concurs de maquetes.
c) Per amistats o familiars en comú.
4. En les cançons d’Antònia Font...
a) les lletres parlen de temes variats, però la música és sempre molt semblant.
b) es combinen estils musicals variats i les lletres tenen molta imaginació.
c) les lletres tracten de temes reals i la música és pop.
5. Mishima...
a) començà la trajectòria amb Set tota la vida, disc que rebé el premi de la revista
Rockdelux.
b) és una banda independent que també escriu llibres, com L’amor feliç.
c) és el nom d’un grup musical, agafat del d’un escriptor japonès.
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Exercici 2

Comprensió lectora

6 punts

Llegiu el text següent i senyalau vertader (a) o fals (b) en cada cas, d’acord amb el contingut del
text.

(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
LA MUNTANYA DE RANDA
El beat Ramon Llull, mestre de les lletres catalanes,
fou el primer mallorquí que es retirà a Randa l’any
1273 per fer-hi vida espiritual i contemplativa.
La muntanya de Randa s’alça en el centre de l’illa de
Mallorca, entre els termes municipals d’Algaida i
Llucmajor. S’hi troben tres santuaris: el de Nostra
Senyora de Gràcia, el de Sant Honorat i el de Nostra
Senyora de Cura. Per accedir a la muntanya s’ha
d’arribar a la petita població de Randa, situada als
peus del massís del mateix nom, i agafar la carretera
que condueix fins a dalt de tot.
En primer lloc, trobam el santuari de Nostra Senyora de Gràcia, que té el seu origen a la cova de
l’Aresta, on a mitjan segle XV començaren a viure dos religiosos franciscans i la convertiren en un
lloc de culte. Orientat a l’est, es troba ubicat sota un penya-segat i ha estat estretament lligat al
llarg de la història a Llucmajor, poble d’on partia el camí vell que conduïa al santuari.
Més endavant es troba Sant Honorat. Arnau Desbrull, cavaller de la noblesa que havia triat la
vida d’ermità, després de viure trenta anys a la muntanya, l’any 1394 demanà permís al bisbe de
Mallorca per edificar-hi la petita església de Sant Honorat. Una vegada concedida l’autorització,
Arnau Desbrull trià la part de la muntanya que mira al sud per fer-hi l’edificació, que fou acabada
l’any 1397. L’any 1661, a causa del mal estat de l’antiga construcció, s’edificà l’església que hi ha
actualment.
Per últim, al cim de la muntanya, es troba el santuari de Nostra Senyora de Cura, situat a 548
metres d’altura. Aquest és el punt més alt i un excel·lent mirador sobre l’illa de Mallorca, amb
unes vistes precioses. Aquí fou on Ramon Llull va viure una bona temporada devers l’any 1273 i
on al segle XV es fundà una escola lul·liana per difondre les seves teories; després, en el mateix
edifici, es creà l’Aula de Gramàtica, on arribaren a estudiar 150 alumnes que convivien al
santuari. Passat un llarg període de decadència i poca activitat, el 1913 el santuari de Cura fou
restaurat i des d’aquell moment se n’ocupen els religiosos franciscans. En l’actualitat hi conviuen
quatre religiosos que, amb l’ajuda d’alguns treballadors i voluntaris, cuiden el lloc. El santuari de
Cura disposa d’un servei d’allotjament amb petites habitacions, construïdes a partir de l’any
1947, que permeten acollir grups, famílies i persones que vulguin passar-hi uns dies.
Font: Mallorcaweb (adaptació).
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6. L’origen del santuari de Gràcia està en una cova que va ser ocupada per uns
religiosos.
a) Vertader
b) Fals
7. Sant Honorat es construí gràcies a Arnau Desbrull, un noble que havia viscut a la
muntanya durant tres dècades.
a) Vertader
b) Fals
8. L’ermita que hi ha a Sant Honorat és del segle XIV.
a) Vertader
b) Fals
9. A Cura, Ramon Llull hi creà l’Aula de Gramàtica, on explicava les seves teories a un
grup de 150 alumnes.
a) Vertader
b) Fals
10. Cura ha estat sempre un centre viu i amb molta activitat cultural i espiritual.
a) Vertader
b) Fals
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Àrea 3

Domini pràctic del sistema lingüístic

15 punts [mín. 7,5 punts]

Marcau al full òptic l’opció correcta (a, b o c) en cada cas.
1. Ja tenc els __________ per al partit de __________ de dissabte.
a) tiquets / futbol
b) tíquets / futbol
c) tíquets / fútbol
2. M’acaben de contar una __________ sorprenent.
a) história
b) història
c) historia
3. Triau la frase ben accentuada:
a) El mes que ve anirem, una vegada mes, a Formentera.
b) El mes que ve anirem, una vegada més, a Formentera.
c) El més que ve anirem, una vegada mes, a Formentera.
4. Aprenc __________ amb un voluntari __________.
a) xinès / lingüístic
b) xinés / lingüistic
c) xinés / llingüístic
5. Bussejar __________ l’aigua deu ser una __________.
a) devall / meravella
b) devall / maravella
c) davall / meravella
6. Estar tot el dia assegut al sofà __________ el televisor és molt __________.
a) devant / avorrit
b) davant / avorrit
c) davant / avurrit
7. El dibuix està fet sobre __________.
a) cartolina
b) cartulina
c) cartrolina
8. Quina és l’escriptura correcta d’aquest nom de fruit?
a) amel·la
b) metlla
c) ametla
1
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9. La __________ arribà tard a la __________.
a) batlessa / inauguració
b) batlesa / inaugurasió
c) batlesa / inauguració
10.
a)
b)
c)

És una nina molt __________.
malaltissa
malaltisa
malaltiça

11.
a)
b)
c)

Sempre solem __________ el mes de __________.
viajar / setembre
viatgar / septembre
viatjar / setembre

12.
a)
b)
c)

La figuera és un __________.
abre fruiter
arbre fruiter
arbre fruité

13.
a)
b)
c)

__________ pel premi!
Enorabona
Enhorabona
Henhorabona

14.
a)
b)
c)

S’ha comprat __________ de __________ planta.
el apartament / l’última
l’apartament / la última
l’apartament / l’última

15.
a)
b)
c)

__________ més que no __________ ous amb caragols.
M’estim / m’escleu
Mestim / m’escleu
M’estim / mescleu

16.
a)
b)
c)

Podeu __________ dels horaris del tren a la taquilla.
informar-vos
informar’vos
informarvós
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17.
a)
b)
c)

Les dues primeres preguntes són molt __________.
fàcils
fàciles
fàcilas

18.
a)
b)
c)

Quina és la frase correcta?
La dona del meu fill és la meva gendra.
La dona del meu fill és la meva nora.
La dona del meu fill és la meva sogra.

19.
a)
b)
c)

__________ tenc __________ de la coral.
Els dimartsos / ensai
Els dimartsos / assaig
Els dimarts / assaig

20.
a)
b)
c)

Quina és la forma correcta, en lletres, de 7.865?
Set-mil vuit cents seixanta-cinc
Set-mil vuit-cents sixanta-cinc
Set mil vuit-cents seixanta-cinc

21.
a)
b)
c)

Ens va tocar la butaca de la __________ fila.
dessetena
dessetava
dessetà

22.
a)
b)
c)

A la sessió de les 16.00 h la sala del cine era buida, no hi havia __________.
cap gent
ningú
algú

23.
a)
b)
c)

No facis el sord i __________!
escolta’m
m’escolta
escolta-me

24.
a)
b)
c)

N’Àngela necessita fer exercici. Podries __________ que s’apunti al gimnàs.
recomanar-le
recomanar-li
recomanar-la
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25.
a)
b)
c)

Feia estona que no et veia. No t’havia __________.
conescut
conegut
coneixut

26.
a)
b)
c)

Jo sempre __________ la targeta de crèdit a la cartera.
duu
dui
duc

27.
a)
b)
c)

Quina és la frase correcta?
Dins l’església, heu de callar.
Dins l’església, hi ha que callar.
Dins l’església, teniu que callar.

28.
a)
b)
c)

Hi érem __________ tots, només hi faltaves tu.
gens
gairebé
prou

29.
a)
b)
c)

Quina és l’opció correcta?
Compra una llauna de sardines.
Compra un tros de sardines.
Compra un ram de sardines.

30.
a)
b)
c)

Quin és el sinònim d’augmentar de pes?
Engreixar
Engrossar
Engordar

Encerts
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

Punts xx Encerts Punts
15
14
5,83
14,38
13
5,42
13,75
12
5
13,13
11
4,58
12,5
10
4,17
11,88
9
3,75
11,25
8
3,33
10,63
7
2,92
10
6
2,5
9,38
5
2,08
8,75
4
1,67
8,13
3
1,25
7,5
2
0,83
7,08
1
0,42
6,67
0
0
6,25
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Àrea 4

Expressió escrita

20 punts [mín. 10 punts]

Exercici 1

8 punts

(!) Text de 80-100 paraules.

Escriviu el text en el full òptic. No heu de lliurar aquests fulls.
No poseu les vostres dades reals.

Cercau feina. Heu vist aquests anuncis al diari i n’hi ha un que s’adapta al vostre perfil.
Redactau el currículum per presentar-vos a una d’aquestes ofertes de treball. Posau les
vostres dades personals, els estudis, l’experiència professional i aquella altra informació
que considereu adequada.

EMPRESA COMPTABLE CERCA

Auxiliar administratiu

(!) NoEsposeu
les vostres
dades reals
valoraran
l’experiència
i els
coneixements informàtics

HOTE L BE LLAVIS TA
cer ca
Ca m br e r
Im p r es cin d ib le con eixem en t s
d ’id iom es i à m p lia d is p on ib ilit a t
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Exercici 1

12 punts

(!) Text de 130-150 paraules.

Escriviu el text, amb l’estructura que us donam, en el full òptic.
No heu de lliurar aquests fulls.
No poseu les vostres dades reals.

Imaginau que us han concedit el lloc de treball sol·licitat en l’exercici anterior. Enviau un
correu electrònic a la vostra germana per contar-li-ho i explicar-li com serà la vostra nova
feina.
De:
Per a:
Assumpte:

2

B1
GENER 2013

Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]

Exercici 1 [5 punts]
Presentació, coneixença dels examinands
Presentació. 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

! Ha de ser una conversa, no pas un interrogatori.
S’ha de crear un ambient per rompre el gel.
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 1

Exercici 2

10 punts

Interacció entre els examinands
Sou amics. Us trobau per a fer un cafè i comentau les activitats a què us heu apuntat
aquest hivern (en què consisteixen, per quins motius, horaris..). Podeu triar-ne una o
parlar de totes dues
Examinand A:

CURS D’INICIACIÓ

Examinand B:

Aprèn a fer-les tu mateix

http://dulcineatortasycupcakes.blogspot.com.es/
elcslpl.org; aminostar.wordpress.com
http://manualidades.facilisimo.com
http://www.cronicanorte.es
salouturismo.com
ascuriosidadesdemagamerlin.blogspot.com
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 2

Exercici 2

10 punts

Interacció entre els examinands
Examinand A: Recentment heu comprat unes sabates i ja s’han espatllat. Anau a la botiga
a retornar-les, perquè considerau que ha estat una compra defectuosa.
Examinand B: Treballau a una sabateria i heu d’atendre un client que ve a retornar una
compra. Considerau que n’ha fet un mal ús.
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 3

Exercici 2

10 punts

Interacció entre els examinands
Heu de comprar un d’aquests regals per a un company de feina que es jubila. Defensau la
vostra opció i intentau convèncer el vostre company.
Examinand A

Examinand B

monterojoyeros.com
latiendadelapergola.com
diariodelviajero.com
canstockphoto.es
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 4

Exercici 2

10 punts

Interacció entre els examinands

Examinand A: sou a la terrassa d’un restaurant i us
molesta que una persona de la taula del costat
fumi.
Examinand B: fumau a la terrassa d’un restaurant.
Una persona de la taula del costat es queixa.
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 1

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Heu estat una setmana de vacances a la costa. Explicau què hi heu fet, quin ambient hi
havia... Podeu basar-vos en aquestes imatges
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 2

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Heu passat un cap de setmana a un càmping. Explicau què hi heu fet, quin ambient hi
havia... Podeu basar-vos en aquestes imatges.
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 3

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Heu estat de viatge a una gran ciutat. Descriviu què hi heu fet, com era la ciutat,
l’ambient...
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 4

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Explicau els vostres hàbits televisius: quan la soleu mirar? Quin tipus de programes us
agraden? Què trobau, en general, de l’oferta televisiva actual?
Aquestes imatges són només orientatives
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Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1:
1C – 2A – 3A – 4C – 5A
Exercici 2:
6B – 7A – 8A – 9B – 10B

Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1:
1B – 2C – 3C – 4B – 5C
Exercici 2:
6A – 7A – 8B – 9B – 10B
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