B1
MAIG 2017

Àrea 1

Comprensió oral

20 punts [mín. 10 punts]

Exercici 1

14 punts

A continuació escoltareu dues vegades un fragment del programa
«Múltiplex», d’IB3 Ràdio. Triau la resposta correcta d’acord amb el contingut
del text.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1. Els serveis ferroviaris de Mallorca són notícia perquè...
a) les tarifes han augmentat un trenta per cent.
b) s’ha iniciat una vaga de personal.
c) el nombre de freqüències ha disminuït.
2. Les dues presentadores del programa...
a) emeten en directe des de l’estació d’Inca.
b) s’han desplaçat a la capital de Mallorca per fer el programa.
c) connecten amb un company que es troba en una estació de tren.
3. En Toni Mateu...

a) comenta que anys enrere utilitzava el tren per desplaçar-se a la universitat
i que això li permetia aprofitar millor el temps.
b) ha anat en tren a l’estació d’Inca per conèixer l’estat de les instal·lacions.
c) es troba a l’estació de Palma per entrevistar els usuaris i conèixer la seva
opinió de primera mà.
4. Quina efemèride recorda el programa?
a) El Dia Mundial de la Igualtat.
b) El desè aniversari de la Llei per a la igualtat.
c) El Dia de la Dona.
5. Quina és l’afirmació correcta?
a) 200 treballadors estan adscrits a un pla d’igualtat.
b) La xifra d’empreses amb plans d’igualtat no arriba a 170; això representa
un tant per cent molt baix.
c) 167 empreses de Mallorca implantaran plans d’igualtat en el futur.
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Exercici 2

6 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment de l’«Informatiu matí» 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.
6. El programa recorda que un diumenge de fa 128 anys es va obrir al públic
la torre Eiffel. El seu creador fou qui col·locà una bandera francesa al punt
més alt de la torre.
a) Vertader
b) Fals
7. La idea inicial era desmuntar la torre després de l’Exposició Universal de
1889, perquè tothom la trobava massa lletja i massa grossa.
a) Vertader
b) Fals
8. Durant la primera setmana els ascensors de la torre transportaren 30.000
persones, que volien veure les millors vistes de la ciutat.
a) Vertader
b) Fals
9. Es volia acabar la construcció en un any, però no va ser possible. Foren
necessaris 250 treballadors i més de dos anys de feina.
a) Vertader
b) Fals
10. La torre Eiffel fou l’edifici més gran del món fins que se’n construí un
altre de major a Nova York.
a) Vertader
b) Fals
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Àrea 2

Comprensió lectora

20 punts [mín. 10 punts]

Ex Exercici 1

14 punts

Llegiu el text següent i triau, en cada cas, la resposta correcta.
Escriviu les respostes en el full òptic.
BELGRAD
La ciutat blanca del Danubi
Belgrad, amb prop de dos
milions d’habitants, és la
capital de Sèrbia. El seu nom
vol dir ‘ciutat blanca’, tot i que
hi podreu trobar edificis de
tots els colors i estils:
modernistes, neoclàssics, de
l’època socialista... No hi
trobareu, però, cases
realment antigues, ja que la majoria d’edificacions són dels segles XIX i XX. Fins i tot la
impressionant catedral de Sant Sava es començà a construir a finals del XIX... i encara
no està acabada.
El gran riu Danubi travessa la ciutat i en altres temps era la frontera entre els imperis
otomà i austrohongarès. És per això que s’aixecà una de les construccions més
emblemàtiques de la ciutat, destinada a defensar-la: la fortalesa de Kalemegdan.
Imponent des de l’altura on es troba, domina tot Belgrad. Aquest gran castell és ara
un dels parcs més vius de la ciutat i hi trobareu gent a tota hora: adults que passegen,
joves que festegen, nins que juguen... i uns quants turistes que fan voltes per les
paradetes de souvenirs.
I és que sorprèn la vitalitat d’aquesta metròpoli: els carrers, les places, els restaurants
i els bars són sempre plens, i no precisament de turistes de fet, n’hi ha ben pocs,
sinó dels mateixos habitants de la ciutat, que són molt dinàmics. Tant se val quin dia i
quina hora sigui...
I ja que hem tret el tema dels restaurants, s’ha de dir que el menjar a Belgrad és força
barat i us podeu permetre menjar cada dia en un bon lloc sense que ho noti la
butxaca. Per cert, com que Sèrbia no té mar, veureu que predominen els plats de carn,
però també les sopes i les ensalades. És visita obligada el carrer Skadarlija, on hi ha els
restaurants més tradicionals i on cada nit trobareu música folklòrica en directe.
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El punt central de la ciutat és la plaça de la República, amb el Museu Nacional, el
Teatre Nacional i l’estàtua eqüestre del príncep Mihailo Obrenovic, lloc on sol quedar
la gent quan ha de trobar-se amb els amics. Des d’aquí podreu agafar el carrer de
vianants més transitat de Belgrad, Kneza Mihalila, on els bars, les botigues i els
artistes ambulants gairebé no us deixaran veure els bonics edificis que hi ha al llarg
d’aquest passeig. I quan arribeu al final d’aquest animat carrer, ja sereu davant una
de les entrades al parc de la fortalesa de Kalemegdan. No us podeu perdre.
Revista Esquitx, núm. 46 (adaptació)
1. La intenció principal d’aquest text és...
a) explicar la història dels monuments de Belgrad.
b) descriure al visitant els principals atractius de la capital de Sèrbia.
c) recomanar al turista quins són els restaurants on serveixen la gastronomia
típica del país.
2. Com són les edificacions de Belgrad?
a) Tots els edificis s’assemblen, ja que són més o menys del mateix estil.
b) Són de molts colors i modernes; la catedral és l’edifici més antic de la ciutat.
c) Són de colors i estils variats; a més, no tenen molta antiguitat.
3. La fortalesa de Kalemegdan…
a) S’ha convertit en un parc ple de restaurants romàntics per a parelles
d’enamorats.
b) Ja no té la funció de defensar la ciutat, sinó que és una zona de passeig per a
totes les edats.
c) Està en una zona elevada amb vistes a la ciutat; no sol haver-hi gairebé
ningú mai.
4. Quin és el comentari vertader sobre els restaurants de Belgrad?
a) S’hi pot menjar bé i a bon preu; els plats de carn són més abundants que els
de peix.
b) Els preus són econòmics, però és impossible trobar-hi un plat de peix.
c) Només serveixen plats tradicionals ambientats amb cançons del país.
5. Quin és el punt de trobada més habitual de la ciutat?
a) La fortalesa de Kalemegdan.
b) L’estàtua de Mihailo Obrenovic.
c) El carrer Skadarlija.
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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.
UNA VOLTA AL MÓN BEN DOLÇA

COQUETES (tortitas), ESTATS UNITS
Ingredients: 200 g de farina – ½ culleradeta de sal – 3 culleradetes de llevat en pols –
1 cullerada de sucre – 1 cullerada d’oli – 2 ous – 1 tassó de llet freda
Preparació:
1. Mesclau en un plat la farina (que heu d’haver passat per un colador) amb la sal i el
llevat.
2. Bateu un poc els dos ous dins un recipient gros.
3. Afegiu-hi la llet i l’oli.
4. Afegiu-hi la mescla de farina, sal i llevat.
5. Mesclau-ho tot ben ràpid.
6. Encalentiu una paella de les que no necessiten oli.
7. Posau una cullerada d’aquesta mescla damunt la paella i, quan surtin bimbolles,
girau-la amb una espàtula.
8. Menjau les coquetes tot d’una, amb salsa de caramel, xocolata o melmelada!
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PÚDING DE BANANES, NOVA ZELANDA
Ingredients: 4 bananes pelades i tallades en rodanxes fines – 50 g de mantega + 1
cullerada per al motlo – 80 g de sucre – 2 cullerades de melmelada de taronja – 2
cullerades de pa ratllat – 1 cullerada de canyella en pols
Preparació:
1. Fregau les parets d’un motlo de devers 20 x 30 cm amb mantega.
2. Col·locau-hi la meitat de les rodanxes de banana, de manera que tapin el fons.
3. Posau-hi 25 g de mantega a trossets, 40 g de sucre i una cullerada de melmelada de
taronja.
4. Afegiu-hi una cullerada de pa ratllat i tota la canyella.
5. Feis una altra capa de banana, sucre, mantega, melmelada i pa ratllat.
6. Posau-ho al forn a 175 graus durant 40 minuts aproximadament (ha de quedar ben
daurat).
7. Dividiu el púding, encara calent, en porcions i serviu-lo amb nata per damunt.

Revista Esquitx, núm. 45 (adaptació)

6. La mantega només és necessària per al púding de bananes, ja que les
coquetes es fan amb oli.
a) Vertader
b) Fals
7. Per fer les coquetes, els ous s’han de batre juntament amb la llet.
a) Vertader
b) Fals
8. El púding combina el gust de dues fruites: la banana i la taronja.
a) Vertader
b) Fals
9. Per menjar tant les coquetes com el púding, és millor esperar que hagin
refredat.
a) Vertader
b) Fals
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10. Les dues receptes es fan amb un motlo rodó.
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.

Avui ja ha anat al gimnàs amb el nou __________.
a) xandall
b) xàndal
c) xàndall

2.

L’edat mitjana va ser un __________ ___________.
a) periode opscur
b) període obscur
c) periode obscur

3.

Avui vaig a __________ a veure dues __________ que estan en __________.
a) Ferrerias / cases / venta
b) Ferreries / cases / venda
c) Ferreries / casas / venta

4.

La __________ que m’agrada __________ és la d’__________.
a) confitura / més / albercoc
b) comfitura / mes / aubercoc
c) confitura / més / aubercoc

5.

Quina és la forma correcta de la xifra 79.562 escrita amb lletres?
a) Setanta-nou-mil cinc-cents seixanta-dos.
b) Setanta-nou mil cinc-cents seixanta-dos.
c) Setanta-nou mil cincents seixanta-dos.

6.

Quina paraula designa el marit de la meva filla?
a) cunyat
b) gendre
c) nebot
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7.

Cada tres mesos em faig un __________ i una neteja _____________.
a) massatge / bucal
b) masatge / bocal
c) massatje / bucal

8.

L’__________ d’__________ li ha anat bastant bé.
a) exàmen / anglès
b) exámen / anglés
c) examen / anglès

9.

Va obsequiar la __________ amb una cistella de __________.
a) reïna / raïm
b) reina / raïm
c) reïna / raim

10. Els nuvis reberen l’__________ dels convidats.
a) enhorabona
b) henorabona
c) enorabona
11. Vaig entregar la __________ a l’Ajuntament el mes de __________.
a) solicitud / decembre
b) sol·licitud / desembre
c) sol·licitut / decembre
12. En Martí necessita unes __________ noves.
a) tisores
b) tissores
c) tiçores
13. Posau els __________ __________ el número del DNI.
a) cognoms / devall
b) cocnoms / devall
c) cognoms / davall
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14. Per no __________-nos, cada semestre __________ d’activitat.
a) aborrir / canviam
b) aborrir / cambiam
c) avorrir / canviam
15. Continuaran ____ investigació després ____ estiu.
a) la / de l’
b) l’ / del
c) l’ / de l’
16. La reunió _____________ a les vuit.
a) va començà
b) va començar
c) començar
17. __________, vull __________ la foto de prop.
a) Acostat / fer-te
b) Acosta’t / fer-te
c) Acosta’t / fer’te
18. El llac era ple de _______.
a) pinguíns
b) pinguïns
c) pingüins
19. Posa’t la camisa __________; és més _____________.
a) blaua / elegant
b) blava / elegant
c) blaua / eleganta
20. Quina frase és correcta?
a) El darrer any m’he engreixat cinc quilos. M’hauria d’aprimar...
b) El darrer any m’he engordat cinc quilos. M’hauria de magrir...
c) El darrer any m’he engrassat cinc quilos. M’hauria de primar...
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21. Caminar una hora cada dia és ______________.
a) un bon costum
b) una bona costum
c) un costum bon
22. Per organitzar-me bé, els ____________ ____________ a l’agenda el que he de
fer al llarg de la setmana.
a) dillunsos / escric
b) dillunços / escriu
c) dilluns / escric
23. Quan sortim d’excursió només anam ____________ camins que estan en
bones condicions. ____________ feim així per evitar perills innecessaris.
a) pels / Ho
b) per els / Ho
c) per els / Lo
24. L’entrenador va animar-nos abans del partit perquè volia que
_____________.
a) guanyem
b) guanyéssim
c) guanyaríem
25. No posis més llet a la pasta. Amb 100 ml ________ n’hi ha prou.
a) ja
b) encara
c) bastant
26. Des de l’____________ fila del teatre no he pogut veure pràcticament
____________.
a) onzava / cap
b) onzena / res
c) onze / ningun
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27. Quin d’aquests plats és de peix?
a) pèsols amb cuixot
b) lluç al vapor
c) cigrons guisats
28. A l’oficina de turisme ens donaran un __________ de la ciutat.
a) planell
b) plan
c) plànol
29. Com es diu la porció que es treu d’un pa tallant-lo de banda a banda?
a) mica de pa
b) tros de pa
c) llesca de pa
30. Avui no està gens ____________. Aniré a la platja i agafaré un ____________.
a) ennuvolat / para-sol
b) ennublat / lleva-sol
c) nugolat / contra-sol
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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

Considerau que la piscina municipal del vostre municipi té mancances
importants. Deixau un escrit a la bústia de queixes i suggeriments.

Exercici 2

12 punts

Escriviu el text en el full òptic.
No hi poseu les vostres dades reals.
(!) Text de 130 - 150 paraules.

Responeu per correu electrònic aquest missatge que heu rebut:

De:
Per a:
Assumpte:

Hola!
T’escric per dir-te que ahir vespre va néixer na Llúcia. És preciosa! Ja tinc ganes que la
coneguis!
Fins aviat!
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Àrea 5

Expressió oral i interacció

20 punts [mín. 12,5 punts]

SUPÒSIT 1
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Interacció entre els examinands

5 punts

10 punts

Examinand A. Us heu mudat a un pis nou i us presentau al veí del pis del costat.
Examinand B. Saludau i donau la benvinguda al nou veí que s’ha mudat al pis del
costat.

Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

La setmana passada féreu els anys. Explicau com va ser la festa sorpresa que us
prepararen.
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SUPÒSIT 2
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Interacció entre els examinands

5 punts

10 punts

Heu comprat un dècim de loteria. Comentau amb un amic què faríeu si us tocàs
un milió d’euros.
Examinand A. Us compraríeu tots els capricis que tinguéssiu.
Examinand B. En donaríeu una part a causes benèfiques i estalviaríeu la resta.
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Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Un amic vostre darrerament ha guanyat pes. Recomanau-li dur un estil de vida
més saludable i una dieta més sana.
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SUPÒSIT 3
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Interacció entre els examinands

5 punts

10 punts

Amb la vostra parella, comentau què fareu amb la mascota durant les vacances.
Examinand A. Sou partidari d’endur-vos la mascota amb vosaltres de viatge.
Examinand B. Sou partidari de deixar-la en una residència per a mascotes.

Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Avui us ha passat una cosa desagradable i una d’agradable. Explicau-ho amb
detall.
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SOLUCIONARI

Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
1c – 2c – 3a – 4b – 5b
Exercici 2
6a – 7b – 8b – 9a – 10a
Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1b – 2c – 3b – 4a – 5b
Exercici 2
6a – 7b – 8a – 9b– 10b
Àrea 3. Domini pràctic del sistema lingüístic
1a – 2b – 3b – 4a – 5b – 6b – 7a
8c – 9b – 10a – 11b – 12a – 13c – 14c – 15a
16b – 17b – 18c – 19b – 20a – 21a – 22c – 23a
24b – 25a – 26b – 27b – 28c – 29c – 30a
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