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Àrea 1

Comprensió oral i comprensió lectora

100 punts [mín. 60 punts]

Comprensió oral
Exercici 1

25 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades una notícia d’IB3 Televisió sobre Somriure Mèdic. Responeu si
les afirmacions següents són vertaderes (a) o falses (b), d’acord amb el contingut de l’àudio.
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.

1. La proposta de crear Somriure Mèdic va sorgir de l’IB-SALUT.
a) Vertader
b) Fals
2. Somriure Mèdic només és bo per als pacients i els familiars.
a) Vertader
b) Fals
3. Segons s’afirma en la notícia, la felicitat només s’aconsegueix estant sa.
a) Vertader
b) Fals
4. Els pallassos improvisen totalment les seves actuacions.
a) Vertader
b) Fals
5. Regularment, els pallassos es formen en matèries diferents, com la música, l’art i també en
temes sanitaris i psicològics.
a) Vertader
b) Fals

Exercici 1
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Exercici 2

25 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment de les notícies d’IB3. Triau la resposta correcta
d’acord amb el contingut de l’àudio.
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.

6. Les tortugues de les quals parla la notícia...
a) s’han d’alimentar amb una mescla de productes vegetals.
b) tenen un problema a la closca i no els creix bé.
c) necessiten llum solar per créixer.
7. D’acord amb l’àudio:
a) Al laboratori d’Andratx hi ha totes les tortugues.
b) Al Palma Aquàrium hi ha les 35 tortugues que han sobreviscut.
c) Al Laboratori d’Investigacions Marines d’Andratx hi ha 8 tortugues de les que han sobreviscut.
8. Aquest projecte...
a) té finançament de la Unió Europea.
b) és la primera vegada que es duu a terme a les Illes Balears.
c) va néixer fa cinc anys a la nostra comunitat.
9. La posta de les tortugues marines a les platges d’Eivissa aquest estiu va ser un fet insòlit...
a) que no es tornarà a repetir mai més.
b) que podria tornar a ocórrer a causa de l’augment de la temperatura del mar a Turquia i Itàlia.
c) però ja hi ha protocols preparats per si torna a passar.
10. El projecte per salvar les tortugues marines...
a) s’allargarà fins al proper estiu, per ara.
b) acabarà quan les tortugues siguin alliberades.
c) durarà 2 anys més.

Exercici 2
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Comprensió lectora
Exercici 3

25 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.

Recepta dels bunyols del dia de les Verges
«Avui són les Verges, tots hi hem d’anar! De bunyols amb sucre, hem de berenar!» Aquesta era la cançó
que cantàvem a l’escola quan asseguts tots a terra el dia de les Verges ens donaven a tots bunyols
perquè berenàssim.
Els bunyols es fan a Mallorca el 21 d’octubre, el dia de les Verges. Segons l’antiga tradició, la nit del 20
d’octubre, els joves anaven a cantar a les fadrines, qui els ho agraïen amb bunyols i vi de moscatell. Les
coses canvien i això ja no és així, però ens ha quedat una part ben dolça de la tradició: el bunyol.
Tot i que són igual de bons amb forat o sense, intentaré explicar-vos tan bé com pugui com es fan. Pel
que fa a les proporcions d’ingredients, tothom té la seva recepta: amb més farina, amb més ous, amb llet,
etc. Quina és la millor recepta és un misteri, però jo us propòs la que a mi més m’agrada.
Abans de tot, vull remarcar que ben calentets són més bons, ja que quan es refreden perden el crec-crec
que fa la crosta i tornen fluixos. Passats per sucre o mel, són boníssims!
Ingredients per a 8 persones
•
•
•
•
•
•
•

300 g de farina
500 g de patata crua pelada
15 g de llevat sec
3 ous
240 g d’aigua en què hem bullit la patata
Aigua amb sal
Sucre o mel
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Elaboració
Posam aigua dins una olla i la feim bullir, llavors hi afegim la patata. Quan sigui ben cuita, la treim de
l’aigua i la passam pel passapuré, perquè quedi ben molta. Segurament de tot d’una cremi molt; per això,
esperau que es refredi un poc abans de trossejar-la. Volem que la patata tengui una temperatura
manejable, però no freda.
A continuació, treballam una mica la patata i seguidament hi afegim els ous d’un en un. Ara, dissolem el
llevat dins l’aigua, que ha de ser tèbia, i ho mesclam amb la patata i els ous. Quan s’hagi mesclat tot
perfectament, començam a afegir-hi la farina. Us ha de quedar una massa homogènia, d’una densitat
similar a la del puré de patata. Deixam reposar la pasta tapada amb paper de plàstic transparent o un
pedaç durant 45 minuts o fins que vegeu que ha pujat i ja és tova. Ja la tenim a punt.
Preparam una paella amb 2 o 3 dits d’oli i la posam al foc. Per comprovar si l’oli és a punt, hi tiram unes
gotes d’aigua.
Ara ve la part més complicada i divertida de l’elaboració: hem de donar forma als bunyols. Per això, us he
fet unes fotografies dels 3 passos bàsics.
1. Amb una mà formam una espècie de volcà, una petita bolla de pasta que quan estrenyem el puny
surt entre el dit polze i l’índex.

2. Ens banyam els dits de l’altra mà amb l’aigua amb sal i agafam la bolla de pasta amb la punta dels
dits.

3. Ràpidament, li feim un forat amb els dits cor i polze i la deixam caure dins l’oli calent.
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Repetim l’acció fins que la paella sigui plena i els dauram per les dues bandes. En estar a punt, els treim i
els posam dins un colador per eliminar-ne l’excés d’oli. Feim el mateix amb tota la pasta i ja tenim els
bunyols a punt!
Sucau-los dins un platet amb sucre o mel i que facin molt bon profit!

Extreta de la web http://demelisucre.gastronomicament.cat/2012/10/20/bunyols-de-les-verges/ [adaptació]

11. Segons la tradició, el dia de les Verges els fadrins anaven a cantar a les al·lotes.
a) Vertader
b) Fals
12. Quan els bunyols es refreden són molt cruixents.
a) Vertader
b) Fals
13. L’aigua en la qual s’ha de dissoldre el llevat no ha de ser ni freda ni calenta.
a) Vertader
b) Fals
14. La pasta s’ha de deixar reposar destapada i dins la gelera.
a) Vertader
b) Fals
15. Per fer la forma dels bunyols, amb una mà formam una bolla de pasta i amb l’altra, amb els
dits banyats amb aigua i sucre, agafam la bolla amb la punta dels dits.
a) Vertader
b) Fals

Exercici 3
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Exercici 4

25 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.

8 CONSELLS PER PREVENIR LES MALALTIES DELS INFANTS A L’HIVERN
Les baixes temperatures i el sistema immunològic encara immadur dels més petits fan que els processos
gripals i catarrals i les dificultats respiratòries siguin molt presents a les consultes de pediatria a l’hivern.
Tot i que no podem evitar que es contagiïn d’algunes malalties, sobretot si estan en contacte amb altres
infants, sí que podem practicar alguns hàbits —i ensenyar-ne d’altres— per procurar disminuir les
possibilitats que emmalalteixin en aquesta època de l’any.
Grip, faringitis, amigdalitis i dificultats respiratòries com ara bronquitis i bronquiolitis són les malalties
més comunes dels infants a l’hivern. Tot i que les baixes temperatures no són les responsables directes
d’aquestes patologies, sí que n’afavoreixen l’aparició, ja que el fred fa que els petits pèls que tenim al nas
perdin mobilitat, per la qual cosa la seva funció com a barrera protectora enfront dels microorganismes
és menys eficaç.
Per prevenir les malalties dels infants a l’hivern, podem posar en pràctica alguns consells:
1. La casa, ventilada i amb la temperatura correcta
A l’hivern, el fred i la falta de llum fan que passem més hores a casa, per la qual cosa hem de mantenir-la
en condicions òptimes per prevenir malalties:
⎯ Ventilar almenys durant deu minuts cada dia per netejar i regenerar l’aire.
⎯ Mantenir la casa a una temperatura temperada, sense la calefacció massa alta. Cal procurar que
l’organisme utilitzi els seus mecanismes reguladors de la temperatura i s’acostumi a adaptar-se al
fred.
⎯ Utilitzar humidificadors, ja que la calefacció resseca l’ambient i pot agreujar algunes infeccions.
2. Rentar-se les mans sovint
Rentar-se bé les mans és una de les mesures més importants per evitar la propagació dels gèrmens en la
família. Sobretot abans de dinar, en arribar a casa i si s’ha estat en contacte amb altres infants.
3. Esternuts i tos, al braç
Així com hem de procurar-ho els adults, és positiu inculcar als infants l’hàbit d’esternudar i tossir tapantse amb el braç per evitar la propagació de virus i bacteris a través de les mans. També s’han d’utilitzar
mocadors de paper d’un sol ús per mocar-se.
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4. Evitar llocs tancats molt concorreguts i el contacte amb altres malalts
Com ja hem explicat, el sistema immunològic dels infants és més feble, per la qual cosa estan més
exposats als virus i bacteris que poden acumular-se en llocs concorreguts i tancats. Pel mateix motiu,
també han d’evitar el contacte amb altres malalts.
5. Evitar el fum del tabac
Els tòxics que inhalen els infants amb el fum del tabac fan que disminueixin encara més les seves
defenses i pot provocar i agreujar dificultats respiratòries.
6. Dieta adequada
A l’hivern hem d’augmentar el consum d’aliments rics en vitamines A i C, com ara fruita i verdura, que
ajuden a enfortir les defenses dels infants.
7. No compartir estris amb altres infants
El contagi de les malalties és molt comú entre els infants. Per intentar prevenir-lo, hem de procurar que
no comparteixin estris com ara coberts o plats.
8. Vacunar contra la grip
Els infants i la gent gran tenen les defenses més febles, de manera que al costat d’altres poblacions de
risc, tenen l’opció de vacunar-se contra la grip per reduir la possibilitat de contreure la infecció i
contagiar altres persones. No cal vacunar un infant sa, però es pot prendre aquesta mesura amb la grip
estacional si els pares ho sol·liciten o si el pediatre ho considera necessari.
En general, és recomanable visitar el pediatre si l’infant continua amb símptomes després de dos dies,
està cansat i decaigut o no té gana. I mai és sobrer fer una consulta si teniu qualsevol dubte, tot i que els
símptomes no semblin greus.

Interès Mutu, 7 de gener de 2019 [adaptació]
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16. Marcau l’afirmació correcta.
a) Seguint els consells que explica el text, s’evitarà del tot que els nins es posin malalts.
b) El fred és la causa directa de l’aparició de les malalties dels infants a l’hivern.
c) La grip i els constipats són la causa de moltes consultes pediàtriques a l’hivern.
17. D’acord amb el text:
a) Cal mantenir la casa ben calenteta, amb la calefacció alta, per no constipar-se.
b) S’ha d’humidificar l’ambient.
c) Convé ventilar la casa almenys durant 20 minuts cada dia.
18. Pel que fa a les mesures de prevenció:
a) Per evitar la propagació de gèrmens, cal rentar-se bé les mans després de dinar.
b) Per evitar la propagació de virus i bacteris a través de les mans, és recomanable esternudar i tossir
tapant-se amb el braç.
c) L’ideal és que els infants utilitzin mocadors de cotó per mocar-se i evitar així la propagació de
virus i bacteris.
19. Marcau l’afirmació correcta.
a) Estar en contacte amb altres malalts és positiu per enfortir el sistema immunològic.
b) No afecta la propagació de gèrmens el fet que l’infant es trobi en un lloc obert o tancat.
c) A l’hivern convé que els infants consumeixin més aliments que ajudin a fer més fortes les seves
defenses.
20. Cal tenir en compte el següent:
a) Per prevenir la grip, s’han de vacunar tots els infants, encara que estiguin sans.
b) Si un infant, després de dos dies, continua amb símptomes, no fa falta que visiti el pediatre per tal
de no saturar els centres de salut.
c) Per evitar el contagi, és important que els infants no comparteixin els utensilis de menjar.

Exercici 4
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Àrea 2

Domini pràctic del sistema lingüístic

100 punts [mín. 60 punts]

Marcau l’opció correcta (a, b o c) en cada cas.
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.

1. _______________ desodorant empres? Fa molt bona olor.
a) Què
b) Qual
c) Quin
2. De peres, quantes _______________ vol? Dues o tres?
a) 
b) en
c) ne
3. No fa falta que venguis a l’oficina: ______________ no hi seré.
a) tantmateix
b) tanmateix
c) tan mateix
4. Els Reis m’han duit una _______________ fotogràfica i un _______________.
a) càmara / xàndal
b) càmera / xandall
c) camera / xandal
5. La meva filla juga molt bé a _______________.
a) fútbol
b) futbòl
c) futbol
6. Durant el _______________ de Nadal, la biblioteca estarà tancada.
a) període
b) periode
c) periodo
7. Després de l’accident, haurem d’_______________ els desperfectes.
a) evaluar
b) avaluar
c) aval·luar
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8. A l’hora de _______________ et vindré a cercar. Però si _______________ amb retard, avisa’m!
a) surtir / surts
b) sortir / surts
c) sortir / sorts
9. Vaig _______________ ta mare al mercat ahir. Feia temps que no coincidíem i vàrem ________________
un te plegades.
a) beure / veure
b) veure / beure
c) veure / veure
10. Fa molt de _______________ dins el _______________.
a) fret / club
b) fret / clup
c) fred / club
11. M’has fet _______________. Aquesta és la teva _______________ de segells?
a) duptar / colecció
b) dubtar / col·lecció
c) duttar / col·lecció
12. A les Illes Balears s’han organitzat moltes accions per combatre la _______________ climàtica.
_______________ 6.000 persones varen manifestar-se a Palma.
a) crisi / Quasi
b) crisis / Casi
c) crisi / Casi
13. Estic ben _______________. Aquesta habitació fa _______________ olor molt desagradable.
a) maretjada / una
b) maretjada / un
c) marejada / una
14. El marit de la meva filla és el meu _______________. I la germana del meu marit és la meva
________________.
a) jove / consogra
b) gendre / cunyada
c) cunyat / tia
15. 16.752 s’escriu així:
a) setze mil set-cents cinquanta dos
b) setze-mil set cents-cinquanta dos
c) setze mil set-cents cinquanta-dos
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16. He de _______________ una _______________ a l’escoleta per al meu fill.
a) solicitar / plassa
b) sol·licitar / plaça
c) solicitar / plaça
17. ______________ vingut _______________ veure’m a l’hospital.
a) Ha / ha
b) A / ha
c) Ha / a
18. Des que _______________ a _______________ universitat està molt content.
a) trevalla / l’
b) treballa / la
c) traballa / l’
19. Crec que per error t’has enduit el meu _______________. _______________ vindré a cercar a casa teva
avui horabaixa.
a) jersey / Ho
b) jersei / Li
c) jersei / El
20. La teva tia cada dia és més _______________. I se la veu tan _______________!
a) elegant / feliç
b) elegant / feliça
c) eleganta / feliç
21. No cal que encenguis _______________ llum. Entra _______________ llum del carrer.
a) la / molt
b) el / molta
c) el / molt
22. Tinc _______________ costum de dinar a les 15.30 h. ________________ intentar fer-ho abans.
a) la / Tenc que
b) el / He d’
c) la / Tenc d’
23. He sentit dir que baixaran els preus de lloguer dels ________________ del centre de la ciutat. No
pot ser que siguin ________________ cars!
a) pissos / tant
b) pisos / tan
c) pisos / tant
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24. Els _______________ vaig a teatre i els _______________ vaig a fer natació.
a) dilluns / dijous
b) dillunsos / dijoussos
c) dillunsos / dijous
25. Has agafat les sabates? Sí, _______________ he agafat.
a) els
b) les
c) n’
26. La meva padrina ven peix al mercat. És _______________.
a) pescadera
b) peixatera
c) pescadora
27. No sé com treure aquesta ________________ de cafè del vestit.
a) manxa
b) taca
c) mota
28. Des de fa 10 anys _______________ a Menorca.
a) estiuetjam
b) estiueixam
c) estiuejam
29. Na Maria és la meva _______________ de piano.
a) lumna
b) alumne
c) alunna
30. En Joan va continuar _______________ com si no passàs res.
a) beguent
b) bevent
c) bebent

Encerts

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Punts

100

96,63

93,30

89,97

86,64

83,31

79,98

76,65

73,32

69,99

66,66

Encerts

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

Punts

63,33

60,00

56,61

53,28

49,95

46,62

43,29

39,96

36,63

33,30

29,97

Encerts

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Punts

26,64

23,31

19,98

16,65

13,32

9,99

6,66

3,33

0
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Àrea 3

Expressió i interacció escrites

(!)

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.

✓
✓
✓
✓

100 punts [mín. 60 punts]

Exercici 1

40 punts

Cada dia agafau el cotxe per anar a la feina. Us agradaria compartir-lo amb altres persones que
facin el mateix trajecte. Escriviu un anunci explicant què oferiu: horaris, ruta, preu, etc. (100
paraules).
(Si el cos del text té menys de 85 paraules, no es corregirà i es qualificarà amb 0 punts.)

13

B1
GENER 2020

Exercici 2

60 punts

Heu decidit fer un intercanvi de cases i una persona interessada us escriu un missatge electrònic
per demanar-vos informació del lloc que oferiu. Contestau-li fent referència als punts següents
(150 paraules):
a) Presentau-vos.
b) Contau-li per què li agradarà passar uns dies a ca vostra.
c) Explicau-li què pot fer durant la seva estada.
(Si el cos del text té menys de 135 paraules, no es corregirà i es qualificarà amb 0 punts.)
(!)

✓ Reproduïu l’esquema següent en el full òptic.
De:
Per a:
Assumpte:
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B1

Solucionari

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

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

Comprensió lectora
Exercici 3
11 b - 12 b - 13 a - 14 b - 15 b

Exercici 4
16 c - 17 b - 18 b - 19 c - 20 c

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

6a
7b
8b
9b
10 c

11 b
12 a
13 c
14 b
15 c

16 b
17 c
18 b
19 c
20 a

21 b
22 b
23 b
24 a
25 b

26 b
27 b
28 c
29 a
30 b
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ÀREA 4

Expressió i interacció orals

100 punts [mínim 60 punts]

SUPÒSIT 1

Full per a l'examinador/a
Exercici 1

Presentació individual
(interacció amb l'examinador/a)

20 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 o professió
Idiomes
Aficions
Altra informació d’interès
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Exercici 2

Interacció entre els examinands

40 punts

Heu quedat amb un amic per fer una sortida.
Examinand A. Preferiu anar a un concert. Explicau per què.

Examinand B. Preferiu anar al cinema. Explicau per què.
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Exercici 3

Intervenció individual

40 punts

Quin viatge us agradaria fer? Amb qui hi aniríeu?
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SUPÒSIT 2

Full per a l'examinador/a
Exercici 1

Presentació individual
(interacció amb l'examinador/a)

20 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 o professió
Idiomes
Aficions
Altra informació d’interès
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Exercici 2

Interacció entre els examinands

40 punts

Sou germans. La vostra mare fa 75 anys i voleu fer-li un regal.
Examinand A. Voleu regalar-li un ca. Explicau per què.

Examinand B. Voleu regalar-li un viatge en un creuer. Explicau per què.
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Exercici 3

Intervenció individual

40 punts

Quina seria la vostra feina ideal? S’assembla a la que feis ara?
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SUPÒSIT 3

Full per a l'examinador/a
Exercici 1

Presentació individual
(interacció amb l'examinador/a)

20 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 o professió
Idiomes
Aficions
Altra informació d’interès
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Exercici 2

Interacció entre els examinands

40 punts

Voleu trobar parella.
Examinand A. Creis que el millor per aconseguir-ho és apuntar-se a alguna aplicació de contactes per
Internet.

Examinand B. Creis que el millor és apuntar-se a diferents activitats per conèixer gent nova.
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Exercici 3

Intervenció individual

40 punts

Feis esport? Quin tipus d'activitat esportiva us agrada? En un lloc tancat o a l'aire lliure? Dirigida o
pel vostre compte?

24

