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Àrea 1

Comprensió oral

20 punts [mín. 10 punts]

Exercici 1

14 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un text extret del llibre Menjar ràpid, sa i bo
de Margalida Munar. Triau la resposta correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1. Margalida Munar, autora del llibre Menjar ràpid, sa i bo conta que quan tenia
18 anys...
a) algun diumenge cuinava per a la seva família.
b) algun diumenge dinava sola.
c) el que més li agradava era un bistec torrat.
2. Als 28 anys...
a) només sabia fer les receptes de la seva mare i no volia competir amb la
sogra.
b) no cuinava mai.
c) cuinava plats poc tradicionals.
3. L’objectiu de l’autora quan tenia 48 anys era...
a) fer plats més senzills i sans.
b) introduir plats vegetarians.
c) elaborar plats més sofisticats i complexos.
4. Les receptes del llibre provenen...
a) dels antics receptaris de la seva mare i de la seva sogra.
b) dels apunts dels cursos de cuina.
c) de fonts diverses: cursos de cuina, apunts, amics...
5. Les receptes del llibre són...
a) sanes i sofisticades.
b) poc saludables, però bones i elegants.
c) sanes, bones i fàcils de preparar.
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Exercici 2

6 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa Llogarets d’IB3
TV. 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. Ruberts és un petit nucli de població situat prop de Pina.
a) Vertader
b) Fals
7. El nom del llogaret prové d’una família que s’establí a Palma després de la
conquesta de Mallorca.
a) Vertader
b) Fals
8. El creixement de la població de Ruberts està relacionat amb l’activitat
agrícola de Son Jordà.
a) Vertader
b) Fals
9. L’oratori de Ruberts és del segle XX.
a) Vertader
b) Fals
10. Andreu Bibiloni, palmesà d’origen, cercava tranquil·litat i la trobà a
Ruberts.
a) Vertader
b) Fals
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Àrea 2

Comprensió lectora

20 punts [mín. 10 punts]

Exercici 1

14 punts

Llegiu el text següent i triau, en cada cas, la resposta correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
FORMATGE MAONÈS
De les excel·lències del formatge de Menorca ja en parlaven els àrabs, segons
un document del segle X. A partir del 1985, el formatge maonès és protegit per
una denominació d'origen i un consell regulador. La forma en què es presenta
és quadrada, i se'n poden trobar diverses classes de maduració.
El formatge de Maó s'elabora amb llet de vaca, a diferència del mallorquí, que
es prepara amb llet d'ovella. L'anomenada d'aquest formatge va començar al
segle XVIII, durant l'ocupació britànica, gràcies al foment de la cria de bestiar,
fonamentalment compost de vaques de raça frisona, i a la gran producció de
llet que se n'obtenia. Era tan gran el prestigi que va aconseguir, que un
enginyer anglès va arribar a dir que els italians s'estimaven més el formatge de
Menorca que el seu parmesà.
Avui, la major part de la producció és industrial, encara que aquest formatge
se segueix elaborant segons el sistema tradicional i amb els mètodes antics: es
fa quallar la llet utilitzant herbes, s'embolica en un drap blanc ben fi i
s'emmotlla a mà fins que queda ben pres i compacte.
El formatge de Maó es presenta en diverses modalitats de maduració, amb
aromes i sabors diferents. El període de maduració del tendre oscil·la entre 21 i
60 dies. És de color grogós, amb una aroma que recorda la de la mantega i té
un lleuger regust àcid.
El semimadurat ha de madurar entre dos i cinc mesos. És ataronjat, encara
que, si es prepara a la manera antiga, adquireix un color marró. És consistent,
bo de tallar i el més conegut de tots. Si el temps de maduració és superior, ja
hem de parlar de formatge madurat, molt més dur i de gust més intens. També
n’hi ha de conservat en oli d'oliva, el qual resulta un producte encara més
exquisit. A l'illa hi ha unes quantes empreses dedicades a fabricar-ne.
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Menjar un pa amb oli acompanyat de qualsevol d'aquestes varietats és un
autèntic plaer. No costa gens de preparar: es frega un gra d'all damunt una
llesca de pa de pagès, s'hi frega també una tomàtiga, si és possible de ramellet,
després s'hi afegeix un raig d'oli d'oliva, un pessic de sal i, per acabar, el
formatge. Per complir el ritual, s'ha d'acompanyar el plat amb unes olives
trencades, verdes o negres.
http://www.illesbalears.es/cat/menorca/gastronomia2 (Adaptació)

1. El formatge maonès...
a) té l’origen a l’època àrab.
b) era apreciat pels àrabs.
c) té l’origen al segle X.
2. La diferència essencial entre el formatge mallorquí i el menorquí és...
a) el tipus de llet.
b) que el menorquí és més antic.
c) que el menorquí s’assembla al parmesà.
3. Amb la dominació britànica de Menorca...
a) es canvia el sistema tradicional d’elaboració del formatge.
b) es comença a utilitzar llet de vaca per elaborar-lo.
c) el formatge menorquí agafa molt de prestigi.
4. Actualment l’elaboració del formatge menorquí...
a) és absolutament industrial.
b) és majoritàriament industrial.
c) és totalment artesanal.
5. Els diferents tipus de formatge menorquí que trobam avui dia al mercat...
a) depenen del temps de maduració.
b) depenen del tipus d’herbes que s’utilitzen per fer-lo quallar.
c) depenen de la forma de la peça.
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Exercici 2

6 punts

Llegiu el text següent i digau si els enunciats que apareixen al final són
vertaders (a) o falsos (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
La moda s'inspirarà en el passat?
Es recuperen xandalls, les peces mod, la sastreria clàssica actualitzada i el
rockabilly dels cinquanta, però també hi ha espai per a apostes ecològiques i
tecnològiques
Explica el guru de la moda Tom Ford que les dones sempre li diuen que faci
meravellosos esmòquings, però que finalment el que li compren és el vestit més
sexy que troben a la botiga. En aquest sentit, la moda té molt d'indústria, d'art
i de cultura, però, per damunt de tot, és un caprici, una il·lusió, al servei del
consumidor. La passarel·la proposa tendències i les grans cadenes de moda
reinterpreten. Però és el carrer que disposa amb què es queda. A vegades és el
mateix carrer que ho dictamina, especialment pel que fa a corrents indi, com
ara mateix les tribus urbanes que tornen en ètica i estètica a la vida natural,
ecològica...
Si ens centrem en les tendències en l'àmbit global del dia a dia trobem que, per
a la dona, s'imposen els grans volums en la part superior (jerseis amples,
plumífers lleugers, bruses i vestits amb estructura geomètrica) i pantalons molt
estrets, leggins i shorts en la inferior. La cama triomfa, i especialment amb botes
curtes. Ho trobem aquest hivern i ho intuïm per al que vindrà, ja que les
passarel·les que mostraran la temporada no arribaran fins al febrer. El que sí
que ja hem vist són les propostes per a l'estiu, plenes de color i alegria. Armani
fa vestits amples en rosa i blau; Prada ha creat una col·lecció creuer farcida de
palmeres, i Dior aposta pels estampats. Sortim de la crisi?
Que no s'espantin els discrets perquè l'anomenada “nova austeritat”, una
mena de minimalisme de bona factura, té el seu lloc assegurat. Per compensarho, la bijuteria creix en espectacularitat i brillantor, sobretot al coll. La moda
continua bevent d'èpoques passades, amb la reinvenció de peces dels anys
cinquanta (torna Grease i el rockabilly), els seixanta (tant els mods com el vestit
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femení) i també es recupera el look de xandall. Continuarem amb el punk
domesticat que ha triomfat aquesta temporada.
Com veieu, la moda és eclèctica. N’hi ha per a tots els gustos i vocacions. Tot
s'hi val, fins i tot recuperar l'abric de l'àvia, sempre que se sàpiga dotar el look
final de suficient modernitat.
El Punt Avui, 29/12/2013 (Adaptació)

6. Tom Ford, personatge clau en el món de la moda, explica que les dones
sempre acaben comprant roba d’home.
c) Vertader
d) Fals
7. En qüestió de moda, qui té l’última paraula és la gent del carrer.
a) Vertader
b) Fals
8. Les tendències actuals fan triomfar els jerseis molt cenyits i les botes altes.
a) Vertader
b) Fals
9. Les propostes per a l’estiu són molt alegres.
a) Vertader
b) Fals
10. La bijuteria i els complements cobren importància.
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, c) en cada cas.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1. Pateix una ____________ greu que li suposa __________.
a) enfermetat / una gran despessa.
b) enfermedat / un gran gast.
c) Malaltia /una gran despesa.
2. Fes servir el ____________ permanent.
a) retolador
b) retulador
c) rotulador
3. Si els veïns duen els nins, _____ farem un regal.
a) los
b) lis
c) els
4. M’agrada molt menjar __________ amb ____________.
a) muscles / seba.
b) músculs / ceba.
c) musclos/ ceba.
5. ___________ viatjar a _____________.
a) Voliem / Lapònia.
b) Volíem / Lapònia.
c) Volíem / Laponia.
6. Avui ____ anat ___ Selva per fer una visita a en Pere.
a) a / ha
b) ha / a
c) a / a
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7. L’_______ germana es diu ___________.
a) altra / Martina.
b) altra / Martína.
c) altre / Martina.
8. Aquest _______ tendrem _______ clients que l’anterior.
a) més / mes
b) mes / mes
c) mes / més
9. _______ Isabel i _______ Úrsula són cosines.
a) Na / na
b) Na / n’
c) N’/n’
10. Les ___________ flors _______ agraden molt.
a) figes / li
b) figües / l’hi
c) figues / li
11. _______ posaràs damunt la taula _______ damunt el prestatge.
a) ho / o
b) ho / ho
c) o / o
12. Es dirigia _______ aula carregat _______ esperances.
a) per l’ / d’
b) a l’ / d’
c) al / d’
13. Per ___________, ___________ crespells.
a) Pasqüa / menjarem
b) Pasqua / manjarem
c) Pasqua / menjarem
14. Han ___________ el moble___________.
a) montat / ràpidament.
b) muntat / ràpidament.
c) montat / rapidament.
15. Avui ____________________ el partit de___________ a les sis.
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a) han retransmitit / bàsquet
b) han retransmès / basquet
c) han retransmès / bàsquet
16. Hi ha ____________________ inscrits.
a) set mil cinc-cents setanta-cinc
b) set mil cinc-cents setanta-i-cinc
c) set mil cinc cents setanta-cinc
17. _______ arribareu? Creus que serà _______?
a) Quant / demà?
b) Quan / damà?
c) Quan / demà?
18. El color _______ està de moda. Jo tenc uns___________ d’aquest color.
a) groc / calçons
b) grog / calçons
c) groc /calsons
19. L’___________ es va aturar enmig de la carretera i no duia _______ per
demanar ajuda.
a) automòvil / mòbil
b) automòvil / mòvil
c) automòbil / mòbil
20. Han ___________ tard i_______ han posat just davant nosaltres.
a) arribat / s’
b) arribat / se
c) arrivat / s’
21. Vols ___________ ? No, gràcies, _______ tenim.
a) taronges / en
b) taronjes / Ø
c) taronges / ne
22. _______ és una ciutat ___________.
a) Berlín / preciosa.
b) Berlín / preciossa.
c) Berlin / preciosa.
23. Aquesta ___________ és ___________.
a) novela / excel·lent.
9
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b) novel·la / excel·lent.
c) novel·la / excelent.
24. ____________________ no anam mai al port.
a) A l’ hivern
b) Per l’ hivern
c) A l’ hibern
25. ___________ la verdura _______ hort dels oncles.
a) Cullirem /de l’
b) Collirem / del
c) Collirem / de l’
26. Na ___________ va a _______.
a) Constança / dansa.
b) Constança / dança.
c) Constansa / dança.
27. ___________ és un _______ capdavanter en educació.
a) Suissa / país
b) Suïssa / païs
c) Suïssa / país
28. _______ deis què _______ de fer per a demà?
a) Hem / em
b) Em / hem
c) Hem / hem
29. La ____________________ edició del ___________ se celebrarà a Sineu.
a) vinticinquena / certamen
b) vinticinquena / certàmen
c) vint-i-cinquena / certamen
30. N’Antònia era tan ___________ ! Tot li ___________ bé.
a) elegant / estava
b) elegant / esteia
c) eleganta / estava
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Àrea 4

Expressió escrita

20 punts [mín. 10 punts]

Escriviu el text en el full òptic. No heu de lliurar aquests fulls.
No poseu les vostres dades reals.
(!) Text de 80 - 100 paraules.

Exercici 1

8 punts

Aquest mes feis cinquanta anys i us ve de gust celebrar-ho amb els vostres
amics i familiars. Redactau una carta per convidar-los a la festa que fareu.
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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.
(!) Text de 130 - 150 paraules.

Exercici 2

Gener 2014

12 punts

Acabau de saber que uns amics vostres, després d’un procés molt complicat,
han pogut adoptar un infant. Escriviu-los un correu electrònic per felicitar-los i
dir-los que els anireu a veure aviat.

De:
Per a:
Assumpte:
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Full per a l’examinador
Supòsit 1

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 a rompre el gel.

1
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 1

Exercici 2

10 punts

Interacció entre els examinands
Examinand A: Viviu en un bloc de pisos i la primavera passada vàreu decidir muntar un
hort urbà al terrat de la finca. Fins ara no havíeu tengut cap problema però avui heu rebut
la queixa d’un veí.
Examinand B: Viviu en un bloc de pisos i un dels veïns va decidir muntar un hort urbà al
terrat. Fa poc heu detectat una zona important d’humitat en una habitació de ca vostra i
decidiu anar a parlar amb el responsable de l’hort per queixar-vos-en.

2

B1
GENER 2014

Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 1

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Un amic vostre us explica que últimament se sent molt sol. Aconsellau-lo que es compri
una mascota i explicau-li com n’ha de tenir cura.
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Full per a l’examinador
Supòsit 2

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 a rompre el gel.
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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: Sou de viatge amb la vostra parella i els fills. Estau descontent del servei i del
tracte que heu rebut a l’hotel on us heu allotjat. Formulau una queixa a l’encarregat i
explicau-li’n els motius.
Examinand B: Sou l’encarregat d’un prestigiós hotel rural i avui rebeu la visita d’un client
per queixar-se del tracte i dels serveis rebuts. Justificau l’actuació del personal que teniu a
càrrec vostre i destacau la qualitat de les instal·lacions.
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 2

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Ahir vàreu tenir un accident de circulació. Explicau les circumstàncies del fet.
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Full per a l’examinador
Supòsit 3

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 a rompre el gel.
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 3

Exercici 2

10 punts

Interacció entre els examinands
Examinand A: Aquest estiu teniu ganes de fer un gran viatge. Proposau a la vostra parella
una destinació i intentau convèncer-la que és el lloc que més us convé i el més adequat.
Examinand B: Aquest estiu teniu ganes de fer un gran viatge. La vostra parella us proposa
una destinació però no us sembla gens bé. Intentau convèncer-la per anar a un altre lloc.
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 3

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Comentau les vostres preferències a l’hora d’anar a comprar: botigues tradicionals, grans
superfícies, per internet…
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Full per a l’examinador
Supòsit 4

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 a rompre el gel.
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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: Fa temps que teniu un ca que estimau molt. Mai no heu tengut cap
problema amb els veïns, però avui rebeu la visita d’un veí per queixar-se de les molèsties
que li causa l’animal.
Examinand B: Fa poc que us heu canviat de casa i n’estaríeu molt content si no fos perquè
el vostre veí té un ca que us causa moltes molèsties.
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Àrea 4

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 4

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
La setmana passada la vostra parella us va organitzar una festa sorpresa perquè era el
vostre aniversari. Explicau-ho.
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B1 - SOLUCIONARI - GENER 2014

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

Àrea 3. Domini pràctic del sistema lingüístic
1C – 2A – 3C – 4C – 5B – 6B – 7A – 8C – 9B – 10C – 11A – 12B –
13C – 14B – 15C – 16A – 17C – 18A – 19C – 20A – 21A – 22A – 23B
– 24A – 25C – 26A – 27C – 28B – 29C – 30A
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