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Àrea 1

Comprensió oral

20 punts [mín. 10 punts]

Exercici 1

14 punts

Tot seguit escoltareu tres vegades un text que parla de s’Albufera d’Alcúdia. A
continuació, completau aquestes afirmacions triant l’opció adequada.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1. Les tortugues americanes s’han introduït a s’Albufera...
a) perquè els especialistes van voler experimentar en aquell ecosistema.
b) perquè algú les va abandonar allà.
c) i no se sap com.
2. La tortuga americana a s’Albufera...
a) posa en perill les espècies de s’Albufera.
b) es menja la tortuga mallorquina.
c) no deixa criar la tortuga mallorquina.
3. La tortuga americana...
a) es comercialitza a botigues que venen animals exòtics.
b) és petita i agressiva.
c) no augmenta mai de mida.
4. La tortuga americana...
a) pot causar problemes de salut als humans.
b) si ataca a un humà pot transmetre-li la salmonel·losi.
c) només ataca les altres tortugues.
5. Segons l’estudiós que parla...
a) és millor no tenir animals exòtics a casa.
b) cal tenir només animals autòctons.
c) tothom que tengui animals exòtics, els ha de dur a Marineland.
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Exercici 2

6 punts

Tot seguit escoltareu tres vegades un text que parla sobre una novel·la de
l’escriptora Montserrat Roig. 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. La trajectòria literària de Montserrat Roig es va interrompre amb la seva
mort l’any 1991.
a) Vertader
b) Fals
7. Montserrat Roig és una de les autores més importants de la narrativa
catalana.
a) Vertader
b) Fals
8. El temps de les cireres narra la història d’una al·lota que torna a Catalunya
després d’haver-se hagut d’exiliar a causa de la dictadura franquista.
a) Vertader
b) Fals
9. Montserrat Roig és recordada al programa per ser narradora de viatges.
a) Vertader
b) Fals
10. Segons la locutora, les paraules de Josep Pla ja no són actuals.
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.
L'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria
L'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria (1847-1915) va arribar per primera vegada a
Mallorca el 1867 viatjant d’incògnit sota el nom de comte de Neudorf.
Navegant incansable, explorador, escriptor de llibres de viatges, apassionat de
l’art i la ciència, es va sentir fascinat per Mallorca des del primer moment. La
naturalesa de l’illa, la immensitat del mar i la serra de Tramuntana el van
seduir. Per això, durant l’últim terç del segle XIX va adquirir un gran nombre de
finques mallorquines, algunes de les quals han estat declarades Béns d’Interès
Cultural.
Miramar es va convertir en el centre de totes les seves possessions i allà rebia
totes les visites, que se sentien captivades per la bellesa del paisatge. Podem
considerar aquestes visites com els primers turistes de Mallorca: el pintor i
escriptor francès Gaston Vuillier; els prehistoriadors Bartolí i Cartailhac; el
naturalista espanyol Odón de Buen; el botànic i rector de la Universitat de
Ginebra Roberto H. Chorat; l’escriptora Margarita d’Este; els poetes Rubén
Darío i Jacint Verdaguer... i la seva cosina i gran amiga Sissí, emperadriu
d’Àustria, la qual compartia amb l’Arxiduc l’amor per la naturalesa i per l’illa, i
les seves visites i estades a l’illa eren habituals.
En l’actualitat, Miramar acull un museu on es troben alguns objectes,
documents i obres d’art relacionats amb els mons que van viure Ramon Llull i
l’Arxiduc. Es pot visitar la possessió amb l’antiga tafona (molí d’oli), el jardí i el
claustre que l’Arxiduc va fer reconstruir a partir d’uns arcs gòtics del segle XIII,
la biblioteca, el saló d’actes, la torre del Moro, el mirador amb esplèndides
vistes al mar, la capella...
Son Marroig, en el terme de Deià, és una altra de les propietats que l’Arxiduc
va comprar. Va reformar l’antiga casa, conservant la torre fortificada del segle
XVI, i hi realitzà ampliacions d’estil italià.
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Actualment, Son Marroig acull el Museu Arxiduc Lluís Salvador, que exhibeix
objectes i records de l’Arxiduc, una col·lecció de ceràmica i una de pintura
mallorquina del segle XIX. Des de 1978, se celebra allà el Festival Internacional
de Deià dedicat a la música de cambra.
La casa de camp de s’Estaca, als voltants de Valldemossa, va ser temps enrere
la residència que l’Arxiduc va compartir amb Catalina Homar, l’administradora
oficial dels seus béns. Els propietaris actuals d’aquesta finca d’arquitectura
morisca són l’actor Michael Douglas i la seva exdona Diandra, però
actualment està en venda.
L’Arxiduc sempre va tenir una gran voluntat d’integració en la societat
mallorquina i, fins i tot, va aprendre català. L’any 1877, com a agraïment a la
seva tasca de divulgació, va ser distingit amb el títol de ciutadà honorari de la
ciutat de Palma, que, més tard, el 1910, es va fer extensiu a tota l'illa de
Mallorca.
http://www.illesbalears.es/cat/mallorca/historia2 (Adaptació)
1. L’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria va arribar a Mallorca...
a) per motius polítics.
b) perquè li agradava viatjar.
c) per invertir una fortuna heretada.
2. A Miramar, l’Arxiduc...
a) es dedicava a la investigació.
b) rebia prínceps europeus.
c) rebia artistes i intel·lectuals.
3. Miramar i Son Marroig...
a) són les primeres edificacions que va fer l’Arxiduc a Mallorca.
b) són dues de les finques que adquirí i reformà l’Arxiduc a Mallorca.
c) varen ser adquirides per l’Arxiduc perquè fossin museus.
4. La casa de camp de s’Estaca...
a) era la residència habitual de l’Arxiduc i l’emperadriu Sissí.
b) era propietat de Catalina Homar.
c) segurament aviat canviarà de propietari.
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5. L’Arxiduc es va sentir atret pel paisatge de Mallorca...
a) i per la seva gent, per això va aprendre català.
b) però mai es va relacionar amb la gent.
c) i per la cultura, però sempre se n’allunyà.
Ex. 1
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Exercici 2

6 punts

Llegiu el text que teniu a continuació i 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.
Explosió de soul en el darrer disc de Cap Pela
El grup vocal va presentar ahir, a l'Espai Xocolat de Palma, el seu nou treball,
Feel'n'Soul.
Elegants, efectius i sempre disposats a sorprendre el públic, Cap Pela tornen a
la primera plana del panorama discogràfic de les Illes amb un nou disc:
Feel'n'Soul. Fou presentat ahir al matí a l'Espai Xocolat (Palma), en un acte al
qual assistiren cinc dels set components del grup —Guillem Ramon; Begoña de
la Iglesia; Esther Barceló, i els germans Domènech, Joaquim i Sofia—
acompanyats pel seu productor, Mateu Picornell.
El mateix títol del disc ja ens fa pensar en un repertori arrelat en el soul i en la
música afroamericana gràcies a clàssics atemporals. Després d'un llarg procés
de selecció de cent cinquanta cançons, el septet n'ha escollit una dotzena en
què tenen cabuda Stevie Wonder, Ray Charles, The Supremes, Nina Simone i,
fins i tot, R.E.M., als quals homenatgen interpretant una sorprenent versió
d'Everybody Hurts.
Aquest treball de Cap Pela es pot considerar una nova iniciativa de la
productora Blau. Segons els membres del grup, fou precisament la productora
que els va proposar gravar un disc íntegrament de soul, cosa que suposava un
gran repte per a ells. Així, Feel'n'Soul torna a marcar una notable diferència, no
només respecte del seu treball anterior, Moon River & Other Movie Songs (2012),
sinó de la resta de grups vocals. Cap Pela és una formació mixta i atípica, que
no fa les típiques cançons. Escolten música d'altres estils, no només vocal, així
que aquest disc ha resultat molt particular.
Feel'n'Soul ha estat gravat íntegrament en directe i no per pistes, com solen fer
molts de grups en l'actualitat. El productor, Mateu Picornell, manifestava que
s’han estimat més gravar a l'antiga perquè, a part de ser un sistema més
còmode i dinàmic, Cap Pela són, sobretot, un grup de directe: són espontanis i
interactuen molt entre ells... Per a Cap Pela, el més complicat de tot, durant la
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gravació, ha estat intentar transmetre l'energia del soul sense l'ajuda de cap
instrument i fer-ho amb molt de sentiment.
Cap Pela, que l'any 2012 aconseguiren un èxit clamorós en el festival alemany
A Capella, presentaran la seva nova obra durant dues nits consecutives —24 i
25 de gener— en el Teatre Principal de Palma: es tracta de dues oportunitats
úniques en què el septet vocal interpretarà de manera íntegra Feel'n'Soul
juntament amb algunes de les peces més emblemàtiques del seu repertori.
Ara Balears, 18 de gener de 2014 (Adaptació)
6. Cap Pela fa versions de cançons molt conegudes.
a) Vertader
b) Fals
7. Cap Pela comenta que ha suposat per a ells una novetat gravar un disc tot
de soul.
a) Vertader
b) Fals
8. La gravació en directe és una novetat en el món de les discogràfiques.
a) Vertader
b) Fals
9. Cap Pela és un grup de música vocal obert a tipus de música i tendències
diferents.
a) Vertader
b) Fals
10. Sembla que amb aquest nou disc l’agrupació musical es donarà a conèixer
a Alemanya.
a) Vertader
b) Fals
Ex. 2
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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. La _______ que han obert és molt ________.
a) pastisseria / luxosa
b) pastissería / luxosa
c) pastiseria / luxosa
2. Tenc _______ dubte que _________ tu pots resoldre.
a) un / a lo millor
b) una / tal vegada
c) un / tal vegada
3. ________ tarda ha estat molt càlida, no sabia si havia d’anar a la platja ____
a la piscina.
a) A la / ho
b) La / o
c) Per la / o
4. El meu ________ estudia ______.
a) nét / molt
b) net / mòlt
c) nét / mòlt
5. _________ dos entrepans i deixa-me’ls ______ l’oficina.
a) Compram / a
b) Comprem / en
c) Compra’m / a
6. La confitura d’___________ és la que _________ agrada més.
a) albercoc / li
b) albarcoc / li
c) albercoc / l’hi
7. Per Nadal vàrem menjar ___________ i vàrem _______ cava.
a) turrons / beure
b) torrons / beure
c) torrons / veure
8
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8. La _______ va redactar l’_______.
a) secretària / acta
b) secretària / acte
c) secretaria / acta
9. Venim _______ aeroport _______ na Maria.
a) del / d’acomiadar
b) de’l / de comiadar
c) de l’ /d’acomiadar
10. _________ pesar la farina i _______ la xocolata al bany maria.
a) Tens que / fondre
b) Has de / fundir
c) Has de / fondre
11. No tenc ________ de fred. _____ vaig a passejar.
a) gens / Me’n
b) res / M’en
c) gens / Men
12. Du ______ ungla del dit índex embenada, perquè pateix una ______ des de
fa anys.
a) la / malaltia
b) l’ / enfermetat
c) l’ / malaltia
13. No record el ___________ d’aquesta ___________.
a) titol / novela
b) títul / novel·la
c) títol / novel·la
14. Estava _________ cansada i _________ que s’adormí a la taula.
a) tan / avorrida
b) tant / avorrida
c) tant / aborrida
15. La _____________ es diu ____________.
a) sociòlega / Amèlia
b) sociòloga / Amelia
c) sociòloga / Amèlia
9
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16. _______ llum del menjador no s’ ___________.
a) La / encén
b) El / ençen
c) El / encén
17. Duia un vestit ______ i unes sabates _________.
a) groc / grisses
b) groc / grises
c) grog / grises
18. Avui defensarà la _______ a ____ universitat.
a) tesis / l’
b) tesi / la
c) tesi / l’
19. No tenc ___________ doblers, ________ costa arribar a final de mes.
a) gaire / em
b) gaire / hem
c) massa / em
20. En ___________ prefereix llegir la _______ en paper.
a) Geroni / premsa
b) Geroni / prensa
c) Jeroni / premsa
21. _______ molt al llarg de la seva vida, però sempre es va mostrar ______.
a) Patí / agraït
b) Patir / agraït
c) Patí / agrait
22. _______ havia tres, de taules: dues _____ vermelles i una altra de groga.
a) Ø / Ø
b) N’hi / de
c) Ø / de
23. Tenia ___________ fitxes catalogades.
a) Desset mil tres-centes cinquanta-quatre
b) Desset mil tres-centes-cinquanta quatre
c) Desset-mil tres centes cinquanta-quatre
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24. La ___________ és l’_______ de l’escola.
a) mestre / exsecretària
b) mestra / exsecretària
c) mestra / ex-secretària
25. La carn __________ crua, i a mi la ________ m’agrada molt feta.
a) estava / vedella
b) era / vedella
c) era / ternera
26. Com voleu que ________facem: anem en tren o en autobús? Pensau-____
bé.
a) lo / ho
b) ho / lo
c) -ho / ho
27. La __________ part és justament la proporció que ______.
a) quinsena / necessitam
b) quinzena / nessecitam
c) quinzena / necessitam
28. No compraré ____ avui perquè no din a ca nostra. Seré tot el dia al
_______.
a) res / despatx
b) massa / despatx
c) res / despaig
29. ______________ no voleu venir _________amb nosaltres?
a) Per què / vos
b) Perquè / vós
c) Per què / vós
30. Al client ______ li _________ més temps que a la resta.
a) francés / dedicàveu
b) françes / dedicaveu
c) francès / dedicàveu
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Encerts
Punts

30
15

29
14,38

28
13,75

27
13,13

26
12,5

25
11,88

24
11,25

23
10,63

22
10

21
9,38

20
8,75

19
8,13
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18
7,5

17
7,08

16
6,67

15
6,25

14
5,83

13
5,42

12
5

11
4,58

10
4,17

9
3,75

8
3,33

7
2,92
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Punts

6
2,5

5
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4
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3
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2
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1
0,42
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Àrea 4

Expressió escrita

20 punts [mín. 10 punts]

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

Exercici 1

8 punts

Acabau de rebre una invitació per anar a unes noces a les quals no teniu gens
de ganes d’anar. Escriviu un text per rebutjar la invitació i justificar-vos.
Per a:
Assumpte:
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Escriviu el text en el full.
No hi poseu les vostres dades reals.
(!) Text de 130 - 150 paraules.

Exercici 2

12 punts

Acaben d’enviar un amic vostre a treballar a l’estranger. Ell no n’està gens
content. Escriviu-li una carta per animar-lo i fer-li veure els aspectes positius
d’aquest trasllat.
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Àrea 5

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 rompre el gel.
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Àrea 5

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 1

Exercici 2

10 punts

Interacció entre els examinands
Examinand A: Treballau en una empresa i voleu que es renovin el mobiliari i les
instal·lacions del lloc on feis feina. Comentau-ho al vostre cap (examinand B).
Examinand B: Sou cap d’una empresa i un treballador (examinand A) us demana millores
de mobiliari i instal·lacions. Exposau-li els vostres motius per no fer-ho.
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Àrea 5

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 1

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Acabau de tornar de fer un viatge que us ha encantat. Explicau per què.
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Àrea 5

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 rompre el gel.
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Àrea 5

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 2

Exercici 2

10 punts

Interacció entre els examinands
Examinand A: Fa temps que teniu ganes de canviar de feina. Explicau-ne els motius al
vostre company (examinand B)
Examinand B: El vostre company (examinand A) us explica que té ganes de canviar de
feina. Intentau convèncer-lo que no és una bona decisió.
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Àrea 5

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 2

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Un amic vostre us comenta que no sap com organitzar-se per tenir temps de preparar el
menjar. Aconsellau-lo per trobar una manera d’organitzar-se.
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Àrea 5

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 rompre el gel.
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Àrea 5

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 3

Exercici 2

10 punts

Interacció entre els examinands
Examinand A: Proposau al vostre company (examinand B) d’obrir un negoci plegats.
Explicau-li en quin negoci havíeu pensat i com us organitzaríeu.
Examinand B: Un company vostre (examinand A) us proposa d’obrir un negoci plegats. Us
sembla bé, però no estau d’acord sobre el tipus de negoci. Proposau-n’hi un altre i
explicau-li com us organitzaríeu.
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Àrea 5

Expressió oral

25 punts [mín. 12,5 punts]
Supòsit 3

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Us han encarregat de formar part de la comissió de festes de la vostra localitat. A la
primera reunió de la comissió explicau les vostres propostes.
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