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Àrea 1

Comprensió oral

20 punts [mín. 10 punts]

Exercici 1

14 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa InfoK de TV3
que parla sobre l’escriptora Agatha Christie. A continuació, completau
aquestes afirmacions triant l’opció adequada d’acord amb el contingut del
text.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1. Quan tenia 11 anys, Agatha Christie…
a) va començar a llegir novel·les.
b) es va convertir en molt bona pianista.
c) va començar a escriure novel·les de detectius.
2. Va aprendre molt sobre verins, perquè…
a) viatjava moltíssim.
b) en les novel·les que llegia hi havia molts assassinats amb verí.
c) mentre treballava en un hospital durant la I Guerra Mundial va estudiar la
matèria.
3. Hèrcules Poirot, un dels seus personatges més famosos, té aquesta
imatge:
a) du guants blancs i corbatí.
b) és alt i va molt ben pentinat.
c) du barba, bigoti i un capell blanc.
4. L’obra d’Agatha Christie és bastant extensa:
a) moltes novel·les i alguns contes, traduïts a gairebé 50 idiomes.
b) inclou obres de teatre, però que no s’han representat mai.
c) 66 novel·les, 150 contes i més de vint obres de teatre.
5. De les obres de teatre destaca…
a) Assassinat a l’Orient Express.
b) la primera que va escriure: L’assassinat de Roger Ackroyd.
c) La ratera, que encara es pot veure actualment a Londres.
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Exercici 2

6 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa Méteo, temps i
natura, d’IB3 Televisió. 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. Aquesta borrasca passarà a la història per ser especialment intensa a les
Illes Balears.
a) Vertader
b) Fals
7. Les Illes han patit els efectes d’una borrasca mediterrània.
a) Vertader
b) Fals
8. El primer lloc de les Illes on s’han notat els efectes del temporal ha estat
Eivissa.
a) Vertader
b) Fals
9. El vent i les ones han estat el més destacable del temporal.
a) Vertader
b) Fals
10. Menorca ha estat l’illa més afectada pel temporal.
a) Vertader
b) Fals
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Àrea 2

Comprensió lectora

Exercici 1

20 punts [mín. 10 punts]
14 punts

Llegiu el text següent i triau, en cada cas, la resposta correcta, d’acord amb
el contingut del text.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
La ciutat de Mataró
Mataró és una ciutat petita a trenta quilòmetres al nord de Barcelona. És una
ciutat discreta, amb pocs monuments d’interès, que no atrau gaires visitants.
Però és una ciutat per viure-hi i per viure-hi bé. Els seus habitants, els mataronins,
no s’han dedicat a aixecar aquelles construccions admirables que resisteixen el
pas del temps, sinó que han creat una ciutat pràctica de la qual estan orgullosos.
La gent de Mataró ha triat una vida tranquil·la. En general, es desplaça poc durant
el dia perquè té la feina, l’escola i el mercat a dins mateix de la ciutat. Els caps de
setmana, els joves amb ganes de ballar i d’escoltar música surten al carrer,
omplen els locals nocturns i van a dormir tard; els altres dies, en canvi, els carrers
són buits a partir de les nou del vespre: els mataronins s’han de llevar d’hora per
anar a treballar.
La tradicional activitat econòmica de la ciutat, la indústria tèxtil, ha sofert crisis
molt fortes que l’han debilitat. De les grans fàbriques de teixits i roba que hi havia
hagut a la zona industrial, avui no en queda cap, i dels seus propietaris, persones
amb un cert pes polític i social aleshores, no se n’ha sabut res més. Ara la
indústria tèxtil està repartida en dotzenes de petits tallers familiars que, situats al
costat o als baixos de les cases, són dirigits pels fills dels treballadors de les
antigues empreses.
El nucli antic de la ciutat és una sèrie monòtona de cases de cinc metres de
façana, amb un garatge o una botiga a baix i un o dos pisos a sobre. Dins, hi pot
viure des de la família amb més bona posició econòmica fins a la que simplement
va fent. Per saber quina és la casa dels uns i la dels altres s’hi hauria d’entrar,
perquè l’aspecte uniforme de l’exterior no ens diu res sobre els seus propietaris.
Per això sorprèn la casa que va construir l’arquitecte mataroní Puig i Cadafalch, la
façana de la qual és d’una gran riquesa decorativa. És l’excepció enmig d’una
arquitectura ciutadana sense cap espectacularitat externa.
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De moment, Mataró no és un dels llocs on vulguin anar a viure les persones que
fugen del soroll de la gran ciutat de Barcelona. Mataró no creix, o creix poc. Això
als mataronins ja els està bé. Creuen que viuen en un paradís: disposa de mar,
muntanya i té tots els avantatges de la ciutat petita. Els possibles inconvenients
d’aquests tipus de ciutat queden resolts per la proximitat de Barcelona. Amb la
ciutat gran a tocar, tenen a la seva disposició la gran banca, els grans
monuments, els teatres i els equipaments, tot allò, en definitiva, que no han hagut
de construir a la seva ciutat. I quan estan cansats de la gran capital, els
mataronins poden agafar el tren i amb vint minuts són a casa. En resum, la gent
de Mataró ha sabut fer una ciutat poc monumental, però amb els avantatges de
les ciutats petites.
EMMANUEL CUYÀS. Descobrir Catalunya, 22 de juny de 1999 (text adaptat).

1. Els habitants de Mataró...
a) volen fer una ciutat atractiva per als turistes.
b) viuen lluny del lloc on treballen.
c) estan satisfets de la seva ciutat.
2. Actualment, la indústria tèxtil...
a) es basa en la petita empresa.
b) està dirigida per persones amb gran influència a la ciutat.
c) es concentra a la zona industrial de la ciutat.
3. Les cases on viuen els habitants de Mataró…
a) són conegudes per l’originalitat de la seva arquitectura.
b) s’assemblen molt vistes des de fora.
c) són construccions de planta baixa.
4. Els mataronins creuen que a Mataró…
a) hi va a viure massa gent de Barcelona.
b) tenen tot el que necessiten.
c) hi ha mala comunicació amb Barcelona.
5. La característica principal de Mataró és que…
a) és una ciutat petita, propera a Barcelona i ben equipada.
b) els habitants, anomenats “mataronencs”, viuen de la indústria tèxtil.
c) té una arquitectura de gran riquesa decorativa.
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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.

NORMATIVA I RECOMANACIONS
1. DE CARÀCTER GENERAL
a) Els usuaris de les instal·lacions esportives municipals es comprometen a
emprar les instal·lacions correctament i a cuidar l’equipament i el material,
per evitar-ne desperfectes o accidents derivats d’un ús incorrecte.
b) Per accedir a les instal·lacions esportives municipals, els usuaris estan obligats
a deixar el carnet d’abonat a la consergeria. Se’ls retornarà quan surtin de la
instal·lació.
c) Els usuaris de les instal·lacions esportives municipals estan obligats a vestir
correctament, amb la vestimenta esportiva adequada a les necessitats de
l’activitat, i a observar les mesures normals d’higiene, de moralitat i de neteja.
d) Es recomana l’ús de les dutxes després d’haver realitzat alguna activitat física.
e) Es recomana l’ús dels armariets en aquelles instal·lacions on n’hi hagi. Quant
a les instal·lacions que no disposen d’armariets, l’Ajuntament no es fa
responsable dels objectes que els usuaris puguin deixar als vestidors.
f) No és permès fumar, menjar o dur begudes als vestidors ni a les pistes o
piscines.
2. DE LA PISCINA
a) Tots els usuaris de la piscina hi han d’accedir amb sabatilles adequades
(xancletes).
b) És obligat l’ús de gorreta de nedar i es recomana l’ús d’ulleres protectores.
c) És obligatori dutxar-se abans i després del bany.
d) No es permet la pràctica de jocs que puguin molestar els altres usuaris o que
comportin risc de caigudes o d’accidents: jugar amb una pilota, empènyer-se,
córrer per zones humides, tirar-se des de zones no apropiades, etc.
e) La Direcció de la piscina informarà amb antelació sobre el calendari de
competicions i les dates en què sigui necessari modificar o anul·lar el
programa d’activitats o l’accés a les instal·lacions.
f) Els monitors són els responsables de tots els seus alumnes durant el temps
d’activitat dins l’àrea de la piscina.
g) Els usuaris menors de 14 anys han d’anar sempre acompanyats d’una
persona adulta. Es considera que una persona adulta es pot fer responsable
d’un màxim de quatre infants.
L’esport mou Ciutadella. Temporada 2016-2017. Eduquem amb l’esport. Ciutadella de Menorca
(text adaptat)
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6.

Quan els usuaris de les instal·lacions surten, recuperen el carnet que
havien deixat a la consergeria en entrar.
a) Vertader
b) Fals

7.

Està prohibit sortir de les instal·lacions sense dutxar-se.
a) Vertader
b) Fals

8.

En totes les instal·lacions hi ha armariets disponibles per als usuaris.
a) Vertader
b) Fals

9.

És obligatori l’ús d’ulleres protectores a la piscina.
a) Vertader
b) Fals

10. Els usuaris adults de la piscina s’han de fer responsables de quatre
infants.
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.

Si _______ milionari __________ tot l’any.
a) fos / viatjaria
b) fossi / viatgeria
c) fos / viatgés

2.

Telefona a na Paula ara mateix per dir _______ que arribaràs tard a la
feina.
a) -li
b) -lo
c) -la

3.

El restaurant ____ Alfons té obert a partir de ____ una.
a) den / la
b) de n’ / la
c) d’en / l’

4.

M’agradaria que en Joan i na Marta ____________ al sopar, però crec que no
___________.
a) vendrien / podran
b) venguin / poguessin
c) venguessin / podran

5.

Com s’escriu 12.357?
a) Dotze-mil tres-cents cinquanta-set.
b) Dotze mil trescents cinquantaset.
c) Dotze mil tres-cents cinquanta-set.

6.

Necessitam _____ xocolata per fer _______ postres.
a) el / els
b) la / els
c) la / les

7.

En __________ és més alt que na _____________.
a) Lluís / Lluïsa
b) Lluïs / Lluisa
c) Lluis / Lluïsa
1
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8.

L’equip de _________ ha tengut una _________ interna.
a) gobern / crisi
b) govern / crisi
c) govern / crisis

9.

La _____________ estava ________________ sobre on volia passar l’estiu.
a) marquesa / indecisa
b) marquessa / indecisa
c) marquesa / indesissa

10. La professora de _______________ ens ha recomanat aquesta _____________.
a) literatura / novela
b) lliteratura / novel·la
c) literatura / novel·la
11. Quina és la frase incorrecta?
a) La mestre de pintura és molt eleganta.
b) Els albercocs de Porreres són boníssims.
c) El pobre Joan té mal de cap una altra vegada.
12. M’he de fer _______________________ de sang per saber si tenc anèmia.
a) un anàlisis
b) una anàlisi
c) uns anàlisis
13. Vendràs en ______________? ______________ arriba el teu vol?
a) avió / Quan
b) avión / Quant
c) aviò / Quant
14. El camió __________________ passa pel meu carrer quan tothom ja ________.
a) de fems / dorm
b) dels escombraries / dormen
c) de la bassura / dormen
15. Compra _____________ ensaïmades i vine a berenar _____________.
a) dues / a cà nostra
b) dues / a ca nostra
c) dos / a canostra
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16. Si volies comprar ___________, em sap greu: no ens ______ queda cap.
a) moló / 
b) meló / 
c) meló / en
17. Com es diuen els oficis de qui talla els cabells i de qui ven carn?
a) peluquer i carnisser
b) perruquer i carnicer
c) perruquer i carnisser
18. _________________ vols estudiar___________?
a) Per què / xinès
b) Perquè / xinés
c) Per què / xino
19. Na Júlia ha anat a la perruqueria; s’ha tallat _______________ i ha quedat
guapíssima.
a) els cabells
b) el pèl
c) el cabell
20. Aquí has d’anotar la teva ______________ electrònica i el teu _______________.
a) adressa / teléfon
b) adresa / telèfon
c) adreça / telèfon
21. No ens agrada _______ la verdura, normalment no en menjam.
a) res
b) gens
c) cap
22. Quina és la frase correcta?
a) Quan en Joan s’avorreix, se’n va a la muntanya.
b) L’acta d’inauguració del nou mercat va ser un avurriment.
c) Té el títul de tècnic esportiu en alta montanya.
23. El meu ________________ va estudiar amb una famosa especialista ____________.
a) psicòleg / alemana
b) psicòleg / alemanya
c) psicòlog / alamanya
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24. Marcau la frase que està escrita correctament.
a) He tingut tot el matí un mal de cap horrorós.
b) Aquestes lliçons son molts útils.
c) Aquest matí vaig a anar al mercat.
25. Per cuinar aquesta recepta ______________ de comprar pebres ___________.
a) haurieu / verts
b) hauríau / verds
c) hauríeu / verds
26. ____________ Antònia no ens visita mai ____________.
a) N’ / en estiu
b) N’ / a l’estiu
c) Na / per l’estiu
27. A la meva germana _______ agrada molt la música _______________.
a) li / clàssica
b) l’ / clàsica
c) l’ / classica
28. Avui venen a dinar la nostra cosina i la seva sogra. Canviau el gènere de
les paraules subratllades:
a) el nostre cosi / el seu sogr
b) el nostro cosí / el seu sogra
c) el nostre cosí / el seu sogre
29. Aquest __________________ està fet de _________________ i ________________.
a) turró / cacahuets / ametlles
b) torró / cacauets / ametlles
c) torró / cocovets / amel·les
30. Què significa l’expressió “donar un cop de mà”?
a) Ajudar.
b) Pegar o agredir, en general.
c) Pegar o agredir, concretament amb les mans.
Encerts
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Àrea 4

(!)

Expressió escrita

20 punts [mín. 10 punts]

Escriviu les respostes en el full òptic. No heu de lliurar aquests fulls.
No hi poseu les vostres dades personals.

Exercici 1

8 punts

Darrerament els carrers del vostre barri estan molt bruts. Redactau un escrit
per a un diari per queixar-vos d’aquesta situació. (80-100 paraules)
(Si el cos del text té menys de 65 paraules, no es corregirà.)

1

Exercici 2

12 punts

Cercau una casa per llogar. Escriviu un missatge de correu electrònic a una
agència immobiliària explicant quin tipus de casa us interessa. (130-150
paraules)
(Si el cos del text té menys de 110 paraules, no es corregirà.)

De:
Per a:
Assumpte:
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B1 SOLUCIONARI
Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
1b

2c

3a

4c

5c

8a

9a

10 b

Exercici 2
6b

7b

Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1c

2a

3b

4b

5a

8b

9b

10 b

Exercici 2
6a

7b

Àrea 3. Domini pràctic del sistema lingüístic
1a

2a

3b

4c

5c

6c

7a

8b

9a

10 c

11 a

12 b

13 a

14 a

15 b

16 c

17 c

18 a

19 a

20 c

21 b

22 a

23 b

24 a

25 c

26 b

27 a

28 c

29 b

30 a
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SUPÒSIT 1
Àrea 5

Expressió oral i interacció

Exercici 1

Presentació, coneixença dels examinands

Exercici 2

Interacció entre els examinands

25 punts [mín. 12,5 punts]
5 punts
10 punts

Sou companys de pis i heu de fer la compra perquè teniu un sopar amb amics.
Examinand A. Voleu anar a fer la compra al mercat. Explicau per què.
Examinand B. Voleu anar a fer la compra a una gran superfície. Explicau per què.
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Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Explicau quines són les vostres activitats habituals d’entreteniment (televisió, cinema,
música, lectura, etc.) detallant què us agrada més de cadascuna.
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SUPÒSIT 2
Exercici 1

Presentació, coneixença dels examinands

Exercici 2

Interacció entre els examinands

5 punts
10 punts

Estau programant amb la vostra parella un viatge d’una setmana.
Examinand A. Voleu fer una ruta recorrent amb cotxe algun país europeu.
Examinand B. Voleu anar a una ciutat europea per visitar-la, sense desplaçar-vos a
altres llocs.
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Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Heu passat un cap de setmana en un agroturisme de l’illa. Descriviu el lloc, què hi heu
fet i com ha resultat l’experiència.
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SUPÒSIT 3

Exercici 1

Presentació, coneixença dels examinands

Exercici 2

Interacció entre els examinands

5 punts

10 punts

Amb motiu de les noces d’or dels vostres pares, heu decidit regalar-los un viatge.
Defensau la vostra opció i intentau convèncer el vostre germà / la vostra germana.
Examinand A. Sou partidari d’un balneari.

Examinand B. Sou partidari d’un creuer per la Mediterrània.
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Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Heu anat a la consulta del metge perquè no us trobau bé. Explicau-li què us passa.

