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ÀREA 1

Comprensió oral

20 punts [mínim 10 punts]

ÀREA 1. Exercici 1

14 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment del programa Mira per on! d’IB3.
Triau la resposta correcta d’acord amb el contingut del text.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1. Na Magdalena Rigo...
a) tenia vint-i-nou anys quan es va presentar a les proves.
b) es va presentar a l’oposició amb altres dones, però ella va quedar en primer lloc.
c) va haver de superar unes proves físiques molt difícils.
2. El cos de bombers de Palma...
a) tenia com a seu l’edifici on és ara el Teatre Principal.
b) es va crear el 1855.
c) va néixer a principi del s. xxi.
3. Els bombers de Palma...
a) eren un cos professionalitzat des del primer dia.
b) duien uniforme de color verd.
c) inicialment eren voluntaris.
4. Els bombers...
a) s’ocupaven de diferents tipus d’incidents.
b) s’ocupaven exclusivament d’apagar focs.
c) tenien prohibit ocupar-se de catàstrofes aèries.
5. Na Magdalena Rigo...
a) es convertí en la primera dona bombera de tot Europa.
b) va ser la primera dona bombera d’Espanya.
c) una vegada aprovada l’oposició, decidí dedicar-se a la costura.
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ÀREA 1. Exercici 2

6 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment de les notícies 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. L’Hora del Planeta és una iniciativa sorgida aquest any.
a) Vertader
b) Fals
7. A les Illes Balears, durant la iniciativa només es varen apagar els llums de
l’aeroport de Palma.
a) Vertader
b) Fals
8. A les Illes Balears, l’Hora del Planeta cada any té una gran repercussió.
a) Vertader
b) Fals
9. Actualment, l’Hora del Planeta es duu a terme a més de 180 països.
a) Vertader
b) Fals
10. Un dels reptes de l’ONG WWF és no menjar carn durant una setmana.
a) Vertader
b) Fals
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ÀREA 2

Comprensió lectora

ÀREA 2. Exercici 1

20 punts [mínim 10 punts]
14 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.

Els millors conjurs i rituals per fer la nit de Sant Joan
Cada any, hi ha ben poques nits que estiguin tan vinculades a les supersticions, la
bruixeria i els rituals com la del 23 al 24 de juny. Es tracta d’una data que, en totes les
cultures, està carregada de potencial màgic. Per al cristianisme, simbolitza el naixement
del profeta sant Joan Baptista, anunciador de la vinguda de Jesús a la Terra. Ara bé,
tenia igualment arrels a la mitologia grega i a la cultura celta.
Els conjurs i rituals amb foc
Els rituals i conjurs més habituals de la nit de Sant Joan tenen una forta vinculació amb
el foc. Cal remarcar que la presència del foc als rituals es remunta a èpoques molt
remotes i antigues. L’ésser humà, abans de poder-lo controlar, ja el venerava i li tenia
por. Entre tots els rituals i els conjurs amb foc que es poden dur a terme durant la nit
de Sant Joan destaquen els que impliquen cremar determinats objectes.
A molts indrets del territori espanyol, tant a l’interior com a les zones de la costa, és
freqüent elaborar ninots amb roba antiga que es farceix de pólvora i serradures.
Aquests ninots s’anomenen de maneres diferents, com ara joanets, júas o bujots. A
vegades se’ls caracteritza com a personatges d’actualitat que siguin populars i després
se’ls crema a la foguera a mitjanit, per simbolitzar que es deixa ben enrere tot allò que
és antic, vell.
Les fogueres, de fet, tenen un paper rellevant durant aquesta nit tan curta. És molt
habitual cremar-hi paperets on s’han escrit desitjos, els noms dels individus que es
volen tenir ben lluny o les pors que es volen superar. A banda, algunes persones també
hi cremen objectes relacionats amb records dolents.
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Saltar per sobre de la foguera
Entre tots els rituals i conjurs que es fan durant la nit de Sant Joan, un dels més
habituals és fer un salt per damunt de la foguera per atraure la bona sort fins la nit de
Sant Joan de l’any següent. Segons l’indret, és típic saltar-la o només un cop o un
nombre concret de vegades. A Espanya, per exemple, els llevantins sovint salten per
damunt de la foguera set cops i, en canvi, els gallecs solen saltar-la nou vegades.
Fins i tot, en alguns indrets concrets del territori espanyol i de Llatinoamèrica la gent té
el costum de caminar per sobre de les cendres o les brases de les fogueres, a voltes
amb algú damunt de les espatlles.
Els conjurs i rituals amb aigua
L’aigua —sobretot la del mar— és quasi tan important com el foc quan es tracta de dur
a terme rituals durant la nit de Sant Joan. S’ha estès força la creença que, si durant
aquesta nit ens rentem la cara amb aigua de mar, ens mantindrem més bells o sans.
Si aquella nit no et ve de gust banyar-te al mar, només el fet de posar els peus en
remull ja pot conferir-te un do singular: en el moment que l’aigua vagi relliscant per les
teves extremitats, a més, podràs demanar un màxim de tres desitjos, que tenen moltes
probabilitats de complir-se.
Tal com ja hem dit, doncs, durant la nit de Sant Joan l’aigua del mar gaudeix d’unes
propietats altament beneficioses i, per això, hi ha moltes persones que opten per
endur-se una cantimplora o una ampolla per recollir una petita quantitat d’aquesta
aigua. L’endemà, la van tirant pels racons de la llar, perquè es creu que pot aportar
felicitat, curar algunes malalties i fer fora les males vibracions.
21/06/2018 Catalunya Diari (adaptació)
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1. Els rituals amb foc durant la nit de Sant Joan són una moda actual.
a) Vertader
b) Fals
2. La tradició de cremar ninots es concentra exclusivament a les zones de la costa
espanyola.
a) Vertader
b) Fals
3. A Galícia, un dels rituals més habituals és el de saltar per damunt del foc nou
vegades.
a) Vertader
b) Fals
4. Ficar els peus dins l'aigua és suficient per aconseguir els beneficis dels rituals
d'aigua de la nit de Sant Joan.
a) Vertader
b) Fals
5. Hi ha persones que fan rituals amb aigua de mar dins ca seva la mateixa nit de
Sant Joan.
a) Vertader
b) Fals
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ÀREA 2. Exercici 2

6 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.

COP DE CALOR
L’any passat es varen registrar 15 ingressos hospitalaris per cop de calor, la xifra més
elevada des de 2004. Per aquest motiu, la Direcció General de Salut Pública de la
Conselleria de Salut ha posat en marxa una campanya divulgativa per prevenir aquestes
situacions, que poden ser greus.
La campanya dona consells per evitar el cops de calor, sobretot dirigits a persones que
es troben en situació de risc, com ara els infants o la gent gran. Les recomanacions fan
referència a hàbits dins la llar, com per exemple l’alimentació i la ventilació dels espais, i
també al carrer, com ara la pràctica dels esports. Així mateix, ofereix indicacions per
reconèixer el cop de calor i pautes d’actuació en cas que es produeixi.
Tot seguit es presenten, de manera més detallada, alguns dels missatges de la
campanya:
Qui té més risc?
• Les persones majors de 65 anys (i més si viuen totes soles i/o són dependents).
• Els nadons i els infants petits.
• Les persones amb malalties cròniques (cardiovasculars, respiratòries, diabetis,
obesitat...) i/o amb determinades medicacions (antidepressius, diürètics,
antihipertensius...).
• Els treballadors i les treballadores en ambients calorosos.
• Les persones que fan exercici físic intens en les hores de més calor.
Com es reconeix?
• Temperatura molt elevada.
• Pell envermellida, calenta i seca.
• Pols accelerat i respiració ràpida.
• Rampes.
• Mal de cap, nàusees i/o vòmits, somnolència i molta de set.
• Hi pot haver confusió, convulsions i pèrdua de coneixement (que de vegades és el
primer símptoma en adults grans).
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Com prevenir-lo?
A casa:
• Tanca les finestres i abaixa les persianes o posa les cortines quan hi pegui
directament el sol.
• Ventila la casa a primera i a darrera hora del dia.
• Procura estar a les habitacions més fresques.
• Dutxa’t una o dues vegades al dia, o refresca’t la pell amb tovalloles humides.
Al carrer:
• Evita sortir durant les hores de més calor i molt més encara fer activitats físiques
intenses (esports, etc.). Fes les compres, gestions, visites i exercici en les primeres i
darreres hores del dia.
• Si has de sortir, intenta anar per l’ombra; posa’t capell i roba àmplia de teixits
lleugers (cotó, lli…) i de colors clars. I emporta't una ampolla d'aigua.
• No deixis mai ningú en un vehicle aparcat, ni tan sols amb les finestres obertes. La
temperatura dins del vehicle es pot elevar més de 6-7 °C en 10 minuts.
Beguda i menjar:
• Beu líquids en abundància, encara que no tenguis set. La millor beguda és l'aigua, a
temperatura ambient, no massa fresca. Els sucs de fruita, la llet o sopes fredes com
el gaspatxo ens ajuden a estar ben hidratats.
• Evita les begudes alcohòliques (l’alcohol deshidrata perquè facilita l’eliminació
d’aigua per l’orina i augmenta la sudoració); no abusis de begudes excitants (com el
cafè o el te) o amb molt sucre.
• Menja més verdures i fruites, i fracciona les menjades al llarg del dia i en quantitats
moderades. Evita els menjars calents, pesats i copiosos.
Altres recomanacions:
• Si prens determinats medicaments (per a la tensió, el cor, la depressió...) segueix les
instruccions del teu metge i conserva el medicament seguint les instruccions de
l’envàs.
• Procura que la gent gran i els infants beguin aigua, sobretot si estan sols o malalts.
• Si et trobes malament per la calor, demana ajuda i telefona al 061.
Si trobes algú que està malament per la calor, ajuda’l:
• Posa’l en un lloc fresc i a l’ombra.
• Treu-li l’excés de roba, banya’l amb aigua fresca i venta’l.
• Telefona al 061.

7

B1
MAIG 2019

6. D'acord amb el text, quan algú pateix un cop de calor...
a) té els ulls vermells i ressecs.
b) pot perdre el coneixement, sobretot en el cas dels infants.
c) té son, molta set i mal de cap.
7. A casa,...
a) estigues a les habitacions més càlides.
b) obre portes i finestres perquè corri l'aire al matí i al vespre.
c) procura no dutxar-te més de dues vegades al dia.
8. Marcau l'afirmació correcta:
a) Pots deixar algú dins del vehicle aparcat, amb les finestres obertes.
b) Intenta no fer esport al migdia.
c) Procura vestir amb roba fosca i amb el cap descobert.
9. Marcau l'afirmació falsa:
a) Beu líquids només quan tinguis set.
b) Procura menjar lleuger, com ara fruites i verdures, diverses vegades al dia i en
quantitats moderades.
c) Intenta no beure alcohol.
10. Si trobes algú que no es troba bé a causa de la calor...
a) deixa'l allà on l'has trobat.
b) refresca'l amb aigua freda.
c) tapa'l amb una peça de roba de cotó.
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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. Vine ___________, ___________ aviat com puguis!
a) ràpit / tant
b) ràpit / tan
c) ràpid / tan
2. El ___________ cada dia ___________ una estona abans de començar a fer feina.
a) carnisser / passetja
b) carnissé / passetja
c) carnisser / passeja
3. Per anar còmoda, m'agrada posar-me el ___________.
a) xàndal
b) xandal
c) xandall
4. M'encanta la confitura d'___________ i ___________.
a) albarcoc / figas
b) albercoc / figues
c) aubercoc / figes
5. La meva dentista m'ha dit que m'he de fer una ___________.
a) netetja bocal
b) neteja bucal
c) neteixa bocal
6. Quan ___________ les 9 del vespre ja tinc ___________.
a) son / son
b) son / sòn
c) són / son
7. Al matí necessit una bona dosi de ___________ per posar-me en marxa.
a) cafaina
b) cafeïna
c) cafeïna
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8. Lleva't la ___________, fa moltíssima ___________.
a) jiqueta / caló
b) xaqueta / calor
c) jaqueta / calor
9. Estar tantes hores a la sala d'espera és molt ___________; hi hauria d'___________
més entreteniment.
a) avorrit / haver
b) aburrit / haber
c) aborrit / haberi
10. A aquest ___________ sempre hi fa molt de ___________.
a) club / fret
b) clup / fred
c) club / fred
11. Com s'escriu la xifra 349.215 en lletres?
a) Tres-cents quaranta-nou mil dos-cents quinze.
b) Tres cents quaranta-nou-mil dos cents-quinze.
c) Tres-cents quaranta nou mil dos-cents quinze.
12. En quina frase hi ha una paraula incorrecta (barbarisme)?
a) He de canviar la bombilla del menjador.
b) Des de la finestra es veuen unes vistes molt guapes.
c) Faig col·lecció de taps de suro.
13. T'has de raspallar bé ___________ dents perquè quedin ___________.
a) els / nets
b) les / netes
c) els / netes
14. Avui a l'escola faran un espectacle de ___________ i s'han de ___________.
a) dança / disfrassar
b) dansa / disfreçar
c) dansa / disfressar
15. Amb els fills ___________ has de tenir molta ___________.
a) adoletsents / pasiènci
b) adolescents / pasiència
c) adolescents / paciència
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16. Em faria molta ___________ que ___________ a dinar.
a) ilusió / venguin
b) il·lusió / venguessin
c) il·lusió / venen
17. Què significa “Els tests s'assemblen a les olles”?
a) Si no tens olles, pots emprar tests.
b) Els fills s’assemblen als pares.
c) És millor plantar flors dins d’olles.
18. Hem d’anar al ____________ per superar la nostra ___________ de parella.
a) psicòlog / crisi
b) psicòleg / crisis
c) psicòleg / crisi
19. Volies pa? Doncs no me’n queda ___________.
a) gens
b) res
c) poc
20. Ara mateix, voldria ser ___________ de la ___________.
a) enmig / montanya
b) enmig / muntanya
c) emmig / montanya
21. ___________ perdut els papers, ___________ sembla.
a) Em / hem
b) Hem / em
c) Em / em
22. ___________ Irene s'ha tallat ___________.
a) N' / el pèl
b) N' / els cabells
c) Na / els cabells
23. La meva mare està ___________ amb aquesta ___________.
a) feliça / noticia
b) feliç / notícia
c) felissa / noticia
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24. Tinc tres contes. ___________ vols un?
a) El
b) Ho
c) En
25. Té ___________ costum d'arribar sempre ___________.
a) la / tard
b) el / tart
c) el / tard
26. Demà vindrà la meva amiga a la festa. Finalment ___________ coneixeràs.
a) li
b) la
c) ho
27. No sé per ___________ llibre he de començar.
a) qual
b) quin
c) què
28. Aquests joves es passen el dia ___________ cafè.
a) beguent
b) bevent
c) bebent
29. Si practicassis més, ___________.
a) aprovaràs
b) aprovaries
c) aprovares
30. Aquesta setmana ___________ anar a fer neta la ___________.
a) tenim que / platja
b) hem d' / playa
c) hem d' / platja

Encerts
Punts
Encerts
Punts
Encerts
Punts

30
15,00
19
8,13
8
3,33

29
14,38
18
7,50
7
2,92

28
13,75
17
7,08
6
2,50

27
13,13
16
6,67
5
2,08

26
12,5
15
6,25
4
1,67

25
11,88
14
5,83
3
1,25

24
11,25
13
5,42
2
0,83

23
10,63
12
5,00
1
0,42

22
10,00
11
4,58
0
0

21
9,38
10
4,17

20
8,75
9
3,75
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ÀREA 4
(!)

Expressió escrita

20 punts [mínim 10 punts]

Aquest full només serveix per fer-hi un esborrany (no l’heu d’entregar). Heu
d’escriure el text definitiu en el full òptic adjunt.
No hi poseu les vostres dades personals.
No escrigueu tot el text en majúscules.
Les paraules copiades de l’enunciat no compten

ÀREA 4. Exercici 1

8 punts

La vostra filla està malalta i ha de quedar a casa. Com que heu d’anar a fer feina,
un familiar s’ha ofert a ajudar-vos. Deixau-li una nota amb instruccions sobre què
ha de fer mentre sigueu a la feina (80-100 paraules).
(Si el cos del text té menys de 65 paraules, no es corregirà.)
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ÀREA 4. Exercici 2

12 punts

Heu trobat una feina a Eivissa relacionada amb els vostres estudis. Escriviu un
missatge electrònic a una amiga que hi viu (130-150 paraules).
Feu referència als punts següents:
a) Comunicau-li la notícia i explicau-li de quina feina es tracta.
b) Demanau-li ajuda per trobar allotjament (on ha de ser, com ha de ser, el
preu...).
c) Proposau-li de fer alguna activitat plegats durant la temporada que viureu a
Eivissa.
(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
1c-2b-3c-4a-5b

Exercici 2
6 b – 7 b - 8 b – 9 a- 10 b

Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1b-2b-3a-4a-5b

Exercici 2
6c – 7 b – 8 b – 9 a - 10 b

Àrea 3. Domini pràctic del sistema lingüístic
1c
2c
3c
4b
5b

6c
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8c
9a
10 c

11 a
12 a
13 b
14 c
15 c

16 b
17 b
18 c
19 a
20 b

21 b
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23 b
24 c
25 c

26 b
27 b
28 b
29 b
30 c
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ÀREA 5

Expressió oral i interacció

25 punts [mínim 12,5 punts]

SUPÒSIT 1

Full per a l'examinador
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand
(interacció amb l'examinador)

5 punts

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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Exercici 2

Interacció entre els examinands

10 punts

Sou parella i us voleu comprar un pis.
Examinand A. Voleu que el pis estigui situat al centre de la ciutat.

Examinand B. Voleu que el pis estigui situat als afores de la ciutat.
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Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Fa molt de temps que no has fet un viatge de plaer. Ara tens l’oportunitat de marxar 2
o 3 setmanes a algun lloc. On vols anar? Quin és el viatge dels teus somnis? Amb qui hi
vols anar? Què faràs?
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SUPÒSIT 2

Full per a l'examinador
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand
(interacció amb l'examinador)

5 punts

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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Exercici 2

Interacció entre els examinands

10 punts

Voleu anar de vacances.
Examinand A. Voleu aprofitar l’ocasió per anar a fer un voluntariat.

Examinand B. Voleu anar a un hotel amb tot inclòs.
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Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

La vostra mascota avui ha patit un accident mentre passejava pel carrer i és a la clínica
veterinària perquè l’han hagut d’operar. Explica què ha passat.
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SUPÒSIT 3

Full per a l'examinador
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand
(interacció amb l'examinador)

5 punts

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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Exercici 2

Interacció entre els examinands

10 punts

Els patinets elèctrics s’han posat molt de moda.
Examinand A. Estau a favor d’utilitzar-los. Per què?
Examinand B. Estau en contra d’utilitzar-los. Per què?
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Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Mirau la televisió? En quins moments del dia? Quins programes us interessen? Us
agraden les sèries? Quines?
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