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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 un enregistrament. Responeu si els enunciats següents
són vertaders (a) o falsos (b).
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.

1. A causa de l’epidèmia del coronavirus, bona part de la població ha deixat d’emprar el
transport públic.
a) Vertader
b) Fals
2. Enguany, el major descens d’usuaris ha estat en l’autobús.
a) Vertader
b) Fals
3. El bus de nit i el de l’aeroport són alguns dels pocs trajectes que encara mantenen,
aproximadament, el mateix nombre d’usuaris.
a) Vertader
b) Fals
4. Els estudis que s’han fet a França i la Xina apunten que el risc de contagi al tren és només del
30 %.
a) Vertader
b) Fals
5. Canviar el transport públic pel cotxe és un error perquè aquest contamina més, i això fa
créixer la transmissió de la malaltia.
a) Vertader
b) Fals
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Exercici 2

25 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un enregistrament. Triau la resposta correcta (a, b o c)
d’acord amb el contingut de l’àudio.
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.

6. A la mar Mediterrània...
a) els taurons que hi ha són petits i inofensius.
b) s’ha creat una associació per protegir els taurons.
c) no hi ha taurons, però sí tortugues i tonyines.
7. Si un tauró s’acosta a un nedador...
a) s’ha d’anar molt alerta i no fer moviments bruscs, perquè podria atacar.
b) cal no fugir nedant, ja que pot ser agressiu si té fam.
c) ho fa per curiositat i desconeixement.
8. A fi de filmar els taurons davall l’aigua...
a) aquesta associació ha creat un aparell amb materials reutilitzats.
b) s’ha de canviar la bateria de la càmera cada 20 hores.
c) n’Agustí i els seus companys encara no han gravat cap tauró.
9. Per atreure els taurons, n’Agustí i els seus amics fan servir...
a) fils i xarxes dels pescadors de la zona.
b) una planxa de surf amb una càmera i una placa solar.
c) el tambor d’una rentadora ple de carn de peix.
10. L’objectiu principal de Sharkmed és:
a) prohibir que es pesquin taurons a la mar Mediterrània.
b) incrementar la quantitat de taurons a la mar Mediterrània.
c) desmentir la mala fama que en general tenen els taurons.
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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.

Aspectes a tenir en compte a l’hora d’adquirir un animal de companyia
Un animal de companyia pot arribar a viure de 10 a 15 anys, i de vegades més. Durant tot aquest
temps necessitarà atenció, que en tingueu cura i que l’estimeu. Com que durant tot aquest temps
formarà part de la vostra família, tots heu d’estar d’acord en el moment d’adquirir-lo.
Incorporar un animal a la vostra vida no ha de ser només un impuls, sinó un acte pensat i meditat.
És per aquest motiu que us donam algunes pautes que hauríeu de tenir en compte a l’hora de
decidir adoptar un animal:














Els cans són animals sociables i necessiten la vostra
companyia. Els moixos, tot i ser més autònoms, també
han de menester atencions.
Teniu en compte que, si viviu en un pis petit, haureu de
dedicar molt de temps a passejar el ca perquè pugui fer
exercici.
Recordau que l’heu d’identificar i registrar, que heu de
comprar-li menjar, dur-lo al veterinari per vacunar-lo un
cop a l’any com a mínim, i que si està malalt, a més, li
haureu de comprar medicaments.
Segurament haureu de fer arreglar o tornar a comprar
alguna cosa que faci malbé.
En el cas dels cans de pèl llarg, també l’haureu de portar a
la perruqueria canina.
Comprau-lo en un establiment autoritzat i demanau que us lliurin l’animal vacunat,
desparasitat i amb els certificats veterinaris corresponents.
Si voleu un ca, abans de comprar-ne un anau a la canera per veure si hi ha algun animal
adoptable que s’adeqüi a la vostra situació.
Si teniu poc temps, triau animals petits i poc actius, que en tenguin prou amb l’exercici que
poden fer dins casa o en passejades curtes. Teniu present que no sempre els cans petits
són menys actius ni els grans més actius. Demanau consell al veterinari per triar bé.
Si es tracta d’un ca o d’un moix, esterilitzau-lo per evitar cries no desitjades.
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No oblideu que també us correspondrà educar-lo perquè no causi molèsties ni al veïnat ni
al vostre entorn. En el cas dels cans, una educació incorrecta sol provocar un mal
comportament de l’animal, amb conseqüències que poden ser molt negatives.
No regaleu animals de companyia a persones amb qui no conviviu.
Heu de pensar que el vostre ca no sempre podrà viatjar amb vosaltres. Quan viatgeu
necessitareu o bé algú que us el guardi, o bé una residència canina, que haureu de pagar.
http://www.comerc.ad [adaptació]

11. Adquirir un animal de companyia és una decisió que no s'ha de prendre sense pensar.
a) Vertader
b) Fals
12. Alimentar-lo i educar-lo són responsabilitats suficients a l'hora de tenir cura d'un animal
de companyia.
a) Vertader
b) Fals
13. Abans de comprar un ca, convé visitar una canera.
a) Vertader
b) Fals
14. Esterilitzar el vostre animal de companyia pot comportar problemes inesperats.
a) Vertader
b) Fals
15. Un moix o un ca és un regal perfecte per a qualsevol persona.
a) Vertader
b) Fals
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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. Durant el sopar, estava tan _______________ que va començar a jugar amb els _____________.
a) aburrida / cuberts
b) avorrida / coberts
c) avurrida / cuberts
2. En les novel·les _______________ els _____________ són molt freqüents.
a) negres / assessinats
b) negres / assassinats
c) negras / asesinats
3. Està ben emprenyat: li ha demanat al cambrer que li _______________ un full de reclamació.
a) dugui
b) duguessi
c) duria
4. _________________ així com et mous, diria que interpretes una ______________.
a) Vegent / dança
b) Veguent / danza
c) Veient / dansa
5. Aquell animal s’havia ficat dins el cau i no hi havia manera de _______________ d’allà dins.
a) treurer-lo
b) treure-lo
c) treure’l
6. On _________? Des d’aquí no et puc veure!
a) ets
b) estàs
c) hi ets
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7. Avui fa ___________ fred, val més que no anem a la platja.
a) gaire
b) massa
c) quasi
8. Quina de les oracions següents està ben puntuada?
a) Aina fes via: la pel·lícula està, a punt de començar.
b) A la granja hi havia diferents animals: conills, porcs i gallines.
c) En Jordi aquell que estudiava amb mi; ha obert una verdureria.
9. Han tallat la carretera. Si vols anar _______________ hi has d’anar __________ camí vell.
a) a l’hort / pe’l
b) al hort / per el
c) a l’hort / pel
10. Quina de les tres sèries està ben escrita?
a) sol·licitud, goril·la, el·laborar
b) aquarel·la, al·legre, col·legi
c) col·laborar, tranquil·litat, al·lot
11. Ella sempre diu que no ________ agraden les sèries.
a) li
b) l’
c) le
12. És veritat que encara fas feina a Ciutadella?
a) Sí, encara faig feina.
b) Sí, encara hi faig feina.
c) Sí, encara ho faig feina.
13. Aquest _______________ climàtic es produeix a l’atmosfera.
a) fenòmen
b) fenomen
c) fenómen
14. Estam molt contentes que _____ hagis convidat a la teva festa.
a) ens
b) nos
c) mos
15. El teu amic és molt simpàtic. Em recordes ________________?
a) com el criden
b) què nom
c) com se nom
2
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16. Des d’aquí dalt, la vista del paisatge és _____________.
a) increíble
b) increible
c) increïble
17. Com s’escriu el número 823.579?
a) Vuit-cents vint-i-tres mil cinc-cents setanta-nou.
b) Vuitcents vintitres-mil cinccents-setantanou.
c) Vuit cents vint-i-tres mil cinc cents setanta-nou.
18. Avui soparem d’_______________ al forn.
a) aubergínies
b) albargínies
c) albergínies
19. Després de la _______________ anàrem a ____________.
a) plutja / passetjar
b) pluja / passejar
c) pluja / passetjar
20. M’hauries de dir ___________ dia et va millor que quedem.
a) qual
b) què
c) quin
21. Li encanten les verdures ____________ amb ______________.
a) bollidas / botifarra
b) bollides / butifarra
c) bullides / botifarra
22. Mira, aquella és ________________ que venia amb nosaltres al curs _____________.
a) l’universitària / d’història
b) la universitària / d’història
c) l’universitària / de història
23. Tens allò que et vaig demanar?
a) No, no ho tenc.
b) No, no el tenc.
c) No, no l’ho tenc.
24. Aquell ___________ venia d’un país molt _____________.
a) estranger / fred
b) extranger / fret
c) extranjer / fred
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25. Per fer un bon trempó, has de tenir _______________ i fer els _____________ ben petitons.
a) paciència / trossos
b) paciencia / troços
c) pacienci / trossos
26. La padrina ja m’ho _______________, que _____________ massa via a acabar els deures.
a) deía / feïeu
b) deïa / feieu
c) deia / fèieu
27. Si deim que «s’embolica la troca», volem dir...
a) que l’afer és fàcil de gestionar.
b) que l’assumpte es resol fàcilment.
c) que la situació esdevé complicada.
28. La taula està parada, ja pots posar la _______________ damunt _________________.
a) cassola / les estovalles
b) caçola / els tovallons
c) casola / les tovalloles
29. El meu germà és __________________.
a) alvocat
b) abogat
c) advocat
30. Aquest _________ tenc molta de __________.
a) mes / són
b) mes / son
c) més / son
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Àrea 3
(!)

Expressió i interacció escrites

100 punts [mín. 60 punts]

 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.

Exercici 1

40 punts

Un cosí vostre fa 50 anys i entre tota la família heu acordat de regalar-li un àlbum amb
fotos i texts. Escriviu una felicitació per a aquest àlbum, en la qual recordau alguna
experiència, anècdota, etc. (100 paraules).
(Si el cos del text té menys de 85 paraules, no es corregirà i es qualificarà amb 0 punts.)
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Exercici 2

60 punts

Una amiga ve uns dies de vacances a la vostra ciutat, però justament no hi sereu. Escriviu-li
un missatge de correu electrònic en el qual li indicau què pot visitar i quines activitats pot
fer (150 paraules).
(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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SOLUCIONARI

Àrea 1. Comprensió oral i comprensió lectora
Exercici 1
1a–2a–3b–4b–5a
Exercici 2
6 b – 7 c – 8 a – 9 c – 10 b
Exercici 3
11 a – 12 b – 13 a – 14 b – 15 b

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

Expressió i interacció orals

100 punts [mínim 60 punts]

SUPÒSIT 1
Exercici 2

Interacció entre els examinands

40 punts

Cada dia és més habitual fer feina a casa en la modalitat de teletreball.
Examinand A. Creis que fer teletreball us permet més flexibilitat a l’hora de
conciliar la vostra vida laboral i familiar.

Examinand B. Creis que assistir presencialment a la feina té uns avantatges que
el teletreball no pot substituir.
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ÀREA 4

Expressió i interacció orals

100 punts [mínim 60 punts]

SUPÒSIT 1
Exercici 3

Intervenció individual

40 punts

Us agrada la música? Quin gènere preferiu? Hi ha algun músic al qual
admirau especialment? Tocau algun instrument musical?

3

B1
GENER 2021

ÀREA 4

Expressió i interacció orals

100 punts [mínim 60 punts]

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

1

B1
GENER 2021

ÀREA 4

Expressió i interacció orals

100 punts [mínim 60 punts]

SUPÒSIT 2
Exercici 2

Interacció entre els examinands

40 punts

Preparau un cap de setmana per a uns amics que us visiten.
Examinand A. Preferiu estar en contacte amb la natura i fer activitats a l’aire
lliure.

Examinand B. Preferiu sortir per la ciutat i fer activitats d’oci urbà.
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ÀREA 4

Expressió i interacció orals

100 punts [mínim 60 punts]

SUPÒSIT 2
Exercici 3

Intervenció individual

40 punts

Us agrada cuinar? Quins menjars us agrada preparar? Quan anau a un
restaurant, quins plats soleu demanar? Senzills o elaborats?
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ÀREA 4

Expressió i interacció orals

100 punts [mínim 60 punts]

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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ÀREA 4

Expressió i interacció orals

100 punts [mínim 60 punts]

SUPÒSIT 3
Exercici 2

Interacció entre els examinands

40 punts

Preparau el menjar i el beure d’una festa.
Examinand A. Trobau que és millor oferir productes sans que tothom pugui
menjar.

Examinand B. Trobau que és preferible que hi hagi de tot, encara que no sigui
tan saludable.
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ÀREA 4

Expressió i interacció orals

100 punts [mínim 60 punts]

SUPÒSIT 3
Exercici 3

Intervenció individual

40 punts

Caminant pel carrer presenciau un incident. Com a testimoni, relatau a la
policia el que heu vist.
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