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ÀREA 1.

Comprensió oral

20 punts [mín. 10 punts]

ÀREA 1. Exercici 1

14 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa InfoK de TV3. Triau la
resposta correcta d’acord amb el contingut del text.
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.

1. Qui és Jo-Anne Mcarthur ?
a) Una veterinària aficionada a fotografiar la natura.
b) Una fotògrafa del Canadà que vol ajudar els animals.
c) La guanyadora d’un premi de fotografia que concedeix un museu canadenc.
2. Què es veu a la fotografia guanyadora?
a) El moment en què la goril·la Pikin abraça el seu cuidador, Appolinaire.
b) L’instant en què uns caçadors volen atrapar la goril·la Pikin.
c) Com és la nova casa de la goril·la Pikin a la reserva d’animals.
3. Quina és l’afirmació correcta?
a) La reserva on viu la goril·la Pikin és la més gran de l’Àfrica.
b) La reserva es troba al Camerun i és específica per a simis en perill.
c) Al Camerun no hi ha cap reserva per a simis.
4. Al Camerun...
a) està permès comprar i vendre espècies protegides.
b) es venen, de manera legal, els simis petits com a animal de companyia.
c) els caçadors furtius no respecten la normativa relacionada amb les espècies protegides.
5. Els micos Xarli i Dali...
a) han crescut al refugi perquè els seus pares varen morir.
b) varen ser trobats, abandonats, enmig de la selva.
c) no s’han adaptat a la vida del refugi.
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ÀREA 1. Exercici 2

6 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa 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. Una mallorquina i un britànic han guanyat el premi Cornelius Atticus, el més important
que concedeix el Govern de les Illes Balears en l’àmbit esportiu.
a) Vertader
b) Fals
7. Dolors Besné ha estat vinculada al voleibol i al bàsquet més de seixanta anys.
a) Vertader
b) Fals
8. Besné ha fomentat la igualtat entre homes i dones en el món de l’esport; per exemple, va
entrenar un equip masculí de bàsquet.
a) Vertader
b) Fals
9. John Neville va ser un gran promotor del tennis entre els formenterers, ja que va
organitzar un campionat internacional de tennis a Formentera.
a) Vertader
b) Fals
10. És la primera vegada que es donen dos premis Cornelius Atticus en un mateix any.
a) Vertader
b) Fals
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ÀREA 2.

Comprensió lectora

ÀREA 2. 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.

Viatges a Amèrica: Costa Rica






Viatge de natura.
2 viatgers mínim.
Hotel 3* o bé hotel 4*.
Règim d’allotjament: allotjament i berenar del dematí.
Preu: des de 1.770 €. El preu no inclou els vols internacionals ni les
excursions opcionals.

GENERAL
Un viatge a Costa Rica és un viatge a la descoberta de la natura, de l’aventura, de paisatges
volcànics, boscos plujosos i platges.
Terres Llunyanes us proposa la ruta en cotxe de Tortuguero a Corcovado; una destinació perfecta
per a parelles, per a famílies amb infants... i, en general, per a qualsevol viatger que vulgui
conèixer els diferents punts d’interès de Costa Rica i viure un final de viatge espectacular a
Corcovado.
ITINERARI
Ciutat d’origen – San José
Sortida del vol internacional amb destinació a Costa Rica (no inclòs). Arribada i recepció a
l’aeroport. Una vegada realitzats els tràmits pertinents de duana, ens traslladarem a l’hotel a San
José. Resoldrem els possibles dubtes que ens quedin de la ruta. Nit a l’hotel.
San José – Guápiles – Parc Nacional de Tortuguero
Sortida de l’hotel per dirigir-nos al Parc Nacional Tortuguero, acompanyats d’un guia naturalista.
Després de dinar a Guápiles, ens embarcarem en una llanxa i navegarem durant 3 hores pels
canals de la selva de Tortuguero, anirem a veure les platges del parc i el museu de la tortuga
verda. Sortida opcional a la nit per assistir a la posta d’ous de la tortuga verda (només els mesos
de juliol, agost i setembre). Nit en hotel.
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Tortuguero – Monteverde
Excursió a Monteverde. Es tracta d’un petit poble localitzat prop d’un bosc humit, on podrem
realitzar infinites excursions guiades (passejada per la reserva natural, recorregut per la ruta del
cafè, visita al jardí de les papallones, etc.). Resta de la tarda lliure. Nit en hotel.
Monteverde – Manuel Antonio
Viatge a la zona de Manuel Antonio. De camí, aturada al pont del riu Tárcoles per observar
cocodrils. Nit en hotel.
Manuel Antonio
Dia lliure per visitar el Parc Nacional de Manuel Antonio, on gaudirem de platges i camins de gran
bellesa. Opcionalment, es pot fer submarinisme i observació de dofins. Nit en hotel.
Manuel Antonio – Sierpe – Corcovado
Berenar i sortida en cotxe cap a Sierpe. Des de Sierpe, trasllat en barca fins a Corcovado. Nit en
hotel.
Corcovado
No es pot negar que el Parc Nacional de Corcovado és un lloc bell, considerat com una de les
reserves naturals més importants d’Amèrica. Com a mínim, s’hi troben tretze tipus de vegetació
diferents: manglars, pantans, boscos pantanosos..., una diversitat que fa d’aquest parc el somni de
qualsevol botànic.
Jaguars, ossos formiguers gegants, cocodrils i molts animals habiten aquest parc. La bellesa dels
boscos, la costa amb precioses platges inhabitades, les cascades monumentals... us fascinaran. Nit
en hotel.
Corcovado – San José – ciutat d’origen
Després del berenar, viatge de retorn amb vol interior fins a l’aeroport de San José. Recepció a
l’aeroport i temps lliure fins a la sortida del vol internacional (no inclòs) amb retorn a la nostra
ciutat d’origen.
http://terresllunyanes.com (text adaptat)
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1. En general, aquest és un viatge per descobrir...
a) ciutats cosmopolites.
b) monuments d’antigues civilitzacions.
c) meravelles de la naturalesa.
2. El viatge a Costa Rica és especialment recomanable per a...
a) les famílies amb infants que volen estar sempre al mateix hotel.
b) els viatgers solitaris que només volen sol i platja.
c) els amants de la natura disposats a descobrir diferents llocs del país.
3. Quina és la informació correcta?
a) Monteverde és una gran ciutat dedicada a la indústria del cafè.
b) Qui vulgui observar dofins, ho pot fer al Parc Nacional de Manuel Antonio.
c) Una de les excursions consisteix a navegar pel riu Tárcoles per veure de prop cocodrils.
4. Pel que fa al Parc Nacional de Corcovado…
a) destaca per la gran varietat de plantes i animals que hi habiten.
b) és de gran bellesa, però hi ha massa gent a les platges.
c) no es pot visitar perquè hi ha animals perillosos.
5. Els desplaçaments per anar d’un lloc a l’altre de Costa Rica...
a) es fan només en cotxe.
b) es fan sobretot en cotxe, però també en avió per tornar de Corcovado a San José.
c) es fan en cotxe, en llanxa i en tren.
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ÀREA 2. 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.

Salut Pública llança una campanya informativa per
conscienciar sobre els efectes nocius del sol
La Direcció General de Salut Pública ha elaborat una campanya informativa
destinada a la prevenció del càncer de pell.
La campanya, amb el lema “Gaudeix del sol”, està dirigida tant a la població
illenca com als turistes que ens visiten els mesos d’estiu.
Exposició solar
El nostre cos necessita rebre el sol per sintetitzar la vitamina D, important per a multitud de
funcions de l’organisme, però les exposicions superiors a 10 minuts poden tenir conseqüències
negatives importants.
Una exposició prolongada disminueix la capacitat de la pell per retenir aigua, en redueix l’elasticitat
i n’accelera el procés d’envelliment; una exposició continuada pot ocasionar cremades, però el risc
més greu que correm en estar exposats excessivament al sol és el de tenir càncer de pell.
Consells
La majoria dels efectes adversos de l’exposició al sol es poden evitar seguint uns consells senzills:
1. Evitar exposar-se al sol durant les hores centrals del dia (de 12.00 a 17.00 hores).
2. Evitar les exposicions prolongades com, per exemple, fer la migdiada al sol.
3. Disminuir les parts del cos exposades directament al sol. Les peces lleugeres, les camises de punt
espès i els calçons llargs bloquejaran la major part de la radiació solar. Es recomana dur capell o
gorra.
4. El sol pot danyar també els ulls, per la qual cosa és recomanable utilitzar ulleres de sol
homologades que filtrin, almenys, el 90 % de la radiació ultraviolada.
5. Usar productes de protecció solar amb un factor elevat i adequat a l’edat, al tipus de pell i a la
zona del cos.
6. Aplicar-se la crema de protecció solar almenys mitja hora abans de l’exposició solar i renovar
l’aplicació cada dues hores.
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7. La gent gran, les dones embarassades i els menors de 3 anys són molt sensibles a les
sobreexposicions al sol durant l’estiu; per tant, és important protegir-los especialment.
8. Beure molta d’aigua i, després de l’exposició solar, hidratar-se la pell.
9. Si es pren medicació, cal anar alerta que amb el sol no augmentin les reaccions sobre la pell.
Convé consultar el metge o farmacèutic.
http://www.caib.es (text adaptat)

6. Aquesta campanya és, sobretot, per als turistes perquè el sol els afecta més la pell.
a) Vertader
b) Fals
7. El perill comença quan estam al sol més de 10 minuts.
a) Vertader
b) Fals
8. Es recomana cobrir el cap i protegir els ulls adequadament.
a) Vertader
b) Fals
9. Per triar la crema, basta tenir en compte l’edat de cada persona.
a) Vertader
b) Fals
10. Ens hem de posar la crema dues hores abans de posar-nos al sol i, cada 30 minuts,
aplicar-ne un poc més.
a) Vertader
b) Fals
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ÀREA 3.

Domini pràctic del sistema lingüístic

15 punts (mínim: 7,5 punts)

Marcau al full òptic l’opció correcta (a, b, c) en cada cas.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1. No el __________ però m’inspira __________.
a) conesc / comfiança
b) conec / confiança
c) coneixc / confiansa
2. A les 19.00 h el teatre era buit; encara no hi havia arribat __________.
a) algú
b) ningú
c) res
3. Per favor, vine i ___________ a la festa. És la més divertida ____________.
a) acompanya’m / de l’any
b) acompanyem / del any
c) acompanyam / de l’any
4. Si _____________ amb més atenció, ho _____________ perfectament.
a) escoltis / entenguis
b) escoltaràs / entendràs
c) escoltassis / entendries
5. Com s’escriu 95.674?
a) Noranta-cinc mil sis-cents setanta-quatre.
b) Noranta cinc-mil siscents setanta-quatre.
c) Noranta-cinc-mil sis-cents setanta-quatre.
6. Amb _____________, es fon _____________ i torna de color marró.
a) la calor / la sucre
b) la calor / el sucre
c) el calor / el sucre
7. La __________ s’ha deixat el _____________ al centre de salut.
a) veïna / paraigua
b) veina / paraigüa
c) veïna / paraigüa
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8. No __________ de la __________ fins d’aquí a sis anys.
a) sortirà / pressó
b) surtirà / presó
c) sortirà / presó
9. M’encanta el flaó d’__________, però no me’n donis tant... Aquest tros és __________!
a) Eivissa / grossíssim
b) Eivisa / grosíssim
c) Eiviça / grossísim
10. La __________ nadalenca d’aquest carrer és molt __________.
a) illuminació / diferent
b) il·luminació / diferent
c) il·luminació / diferenta
11. Quina és la frase correcta?
a) Han obert un nou ginnàs.
b) T’has oblidat de posar l’accent damunt la i.
c) Intenta millorar el teu llenguatje.
12. Hi ha tantes novetats, que no sé __________ llibre he de triar.
a) qual
b) quin
c) què
13. __________ en blanc tenim per fer l’examen?
a) Quants de fulls
b) Quantes fulles
c) Quans de fulls
14. Mirarem la __________ quan na Mercè __________. Així triarem la pel·lícula entre tots.
a) cartel·lera / arriba
b) cartelera / arribaria
c) cartellera / arribi
15. Si en Toni fa 28 anys, es diu que celebra...
a) el vint-i-octau aniversari
b) el vint-i-vuitè aniversari
c) el vint-i-vuitau aniversari
16. Per a l’anunci cerquen una persona baixeta i rossa, i jo no __________ som.
a) 
b) ho
c) el
2
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17. Quins són els noms correctes d’aquests dos tipus de llegums?
a) singlots i lentines
b) cigrons i llenties
c) siurons i llenteres
18. Quina és la frase correcta?
a) No sabem on és la nostra germana.
b) No sabem avon és la nostre germana.
c) No sabem on t’és la nostra germana.
19. Li he preparat un entrepà de __________ i __________.
a) pernit / mantega
b) pernil / mantega
c) pèrnil / manteca
20. No es __________ però es varen dir bon __________ en entrar a la sala.
a) coneixien / dia
b) coneixíen / día
c) conèixien / dia
21. Em vaig rompre __________ intentant obrir una __________ de sardines.
a) l’ungla / llauna
b) la ungla / llata
c) la ungla / launa
22. He quedat a les cinc amb na Marta per anar a __________, però sempre fa __________.
a) passejar / tard
b) passetjar / tart
c) pasejar / tart
23. Necessit un __________ a l’esquena.
a) masatge
b) massatge
c) massatje
24. Marcau l’opció correcta.
a) Jo sec per davant i tu per darrere.
b) Jo sec per devant i tu per darrera.
c) Jo sec per davant i tu per derrera.
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25. Hi ha molt de fum! __________ fugir d’aquí tot d’una!
a) Hi ha que
b) Tenim que
c) Hem de
26. Quina és la frase correcta?
a) Nos agradaria molt felicitar-la personalment.
b) Mos agradaria molt felicitar’la personalment.
c) Ens agradaria molt felicitar-la personalment.
27. Indicau quina és la frase correcta.
a) Aquest estiu hem anat fins a París amb un vehicle de lloguer.
b) En Biel hem va comentar que llogaria un veïcle per anar fins a París.
c) Per anar a París aquest estiu, em decidit llogar un vehícul.
28. Ella és incapaç d’escriure amb aquest llapis. Com és la frase correcta en plural?
a) Elles són incapaços d’escriure amb aquests llapisos.
b) Elles són incapaces d’escriure amb aquests llapissos.
c) Elles són incapaces d’escriure amb aquests llapis.
29. __________ Son Bou, tota la platja era __________ nosaltres.
a) En / per a
b) A / per
c) A / per a
30. Què és una taca?
a) Un pal amb punta.
b) Una marca de brutor.
c) Un estoig per a cigarretes.
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ÀREA 4.
(!)

Expressió escrita

20 punts [mín. 10 punts]

Escriviu les respostes en el full òptic.
No hi poseu les vostres dades reals.

ÀREA 4. Exercici 1

8 punts

Heu de partir una setmana de viatge i deixau la vostra mascota a ca un amic. Escriviu-li una
nota amb les indicacions que ha de seguir per tenir cura de l’animal durant aquests dies.
(80-100 paraules)
(Si el cos té menys de 65 paraules, no es corregirà.)
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ÀREA 4. Exercici 2

12 punts

La setmana que ve obriu un negoci. Escriviu un missatge electrònic per convidar els vostres
amics a la inauguració i per explicar-los el nou projecte. (130-150 paraules)
(Si el cos té menys de 110 paraules, no es corregirà.)

De:
Per a:
Assumpte:

2

B1
MAIG 2018

B1

SOLUCIONARI

MAIG 2018

Àrea 1. Comprensió oral
Exercici 1
1b ‒ 2a ‒ 3b ‒ 4c ‒ 5a
Exercici 2
6a ‒7a ‒ 8a ‒ 9b ‒10a

Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1c – 2c – 3b – 4a – 5b
Exercici 2
6b – 7a – 8a – 9b –10b

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

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 1)
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

5 punts
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 1
Exercici 2

Interacció entre els examinands

10 punts

Sou dos amics i voleu anar junts de vacances amb les vostres famílies.
Examinand A. Preferiu anar a un càmping. Intentau convèncer el vostre amic.

Examinand B. Preferiu anar a un hotel. Intentau convèncer el vostre amic.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 1
Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Viviu en un pis de 50 m2. Explicau els avantatges i els inconvenients de viure en un espai petit.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 2)
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

5 punts

1

B1
MAIG 2018

ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 2
Exercici 2

Interacció entre els examinands

10 punts

Sou amics i conversau mentre feis un cafè.
Examinand A. Fa temps que estau sense parella i avui vespre teniu una cita. Ho explicau al vostre
amic i li demanau consell.
Examinand B. Aconsellau el vostre amic sobre com arreglar-se i comportar-se per a la cita d’avui
vespre.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 2
Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Fa un any que decidíreu vendre el cotxe i utilitzar només el transport públic o la bicicleta per als
vostres desplaçaments. Explicau els avantatges i els inconvenients d’aquest canvi.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 3)
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

5 punts
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 3
Exercici 2

Interacció entre els examinands

10 punts

Sou parella i teniu un fill adolescent. Comentau què voleu que faci el proper estiu.
Examinand A. Voleu que passi un mes a l’estranger per aprendre idiomes i conèixer com es viu en
un altre país.

Examinand B. No voleu que se’n vagi fora. Preferiu que s’apunti a una acadèmia d’idiomes que hi
ha prop de casa.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

SUPÒSIT 3
Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Intervenció individual
Fixau-vos en aquestes fotografies. Comentau els avantatges i inconvenients de ser fill únic o de
formar part d’una família nombrosa.
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