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Puntuació
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Puntuació
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BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL
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5
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BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL (20 PUNTS)
1. A continuació escoltareu dues vegades l’àudio d’una notícia del programa Informatiu
balear, relativa a la implantació d’una bossa per als residus domèstics no reciclables al
municipi de Búger. D’acord amb el contingut del text que heu escoltat, marcau la
imatge o l’opció correcta. (10 punts)
1. De quin color és la bossa de què parla la notícia?
A

B

C

2. Quin d’aquests residus no es pot reciclar?
A

B

C

3. Quant costa una bossa de fems de rebuig?
A

B

C

2
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4. A Búger, de cada 10 kg de residus, van a la incineradora:
A

B

C

10 kg

5 kg

6 kg

5. Quants municipis mallorquins fan la recollida selectiva porta per porta?

Encerts
Punts

A

B

C

25

35

8

5
10

4
7,5

3
5

2
3

1
1,5

0
0

3
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2. A continuació escoltareu dues vegades cinc texts. Marcau amb una creu l’opció que
correspongui. (10 punts)
TEXT 1. Quins ingredients no inclou la recepta?
a) Ous i canyella.
b) Nata i vainilla.
c) Sucre i llet.
TEXT 2. Quina de les afirmacions és la correcta?
a) Per coure, sempre hem de tapar l’olla.
b) Les cuines de gas són menys eficients.
c) Hem de bullir molta aigua per a dues persones.
TEXT 3. Què ha passat, segons la notícia?
a) Ha caigut un mur damunt una dona a Llucmajor.
b) Un vehicle ha xocat amb un mur a Llucmajor.
c) Han atropellat una dona a Son Espases.
TEXT 4. Zona mixta és:
a) Un programa de televisió d’actualitat política.
b) Un programa dedicat al futbol de les Illes.
c) Un programa de ràdio que s’emet els migdies.
TEXT 5. Com podem accedir al servei Renda Àgil?
a) Per telèfon, al 971 75 75 75.
b) Sense cita.
c) Amb cita fins al 29 de juny.
Encerts
Punts

5
10

4
7,5

3
5

2
3

1
1,5

0
0
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Número d’examinand:
BLOC 2. COMPRENSIÓ ESCRITA (20 PUNTS)
1. Llegiu els cinc texts següents i, a continuació, indicau si les afirmacions que
corresponen a cadascun són vertaderes (V) o falses (F). (10 punts)

TEXT 1
ATENCIÓ MÈDICA
Centre de Salut de Can Riera d’Andratx
C/ de Son Lluís, 5 (al costat de l’escoleta)
Per concertar cita prèvia, telefonau al 902 079 079.
De dilluns a dissabte, de les 7 h a les 21 h.
Per a qualsevol dubte, podeu telefonar al 971 136 763 i al 971 136 781.
Punt d’Atenció Continuada (PAC MÒBIL)
En servei de dilluns a divendres, de les 17 h a les 22 h.
Heu de telefonar al 061 per avisar.
Centre Sanitari del Port d’Andratx
Consulta des de les 8.30 h fins a les 11 h.
Cal concertar cita prèvia al telèfon 971 671 357, tots els dies laborables,
excepte el dijous.
Centre Sanitari de s’Arracó
Consulta des de les 11 h fins a les 13 h.
Cal concertar cita prèvia al telèfon 971 674 420, tots els dies laborables,
excepte el dijous.

TEXT 2
PIS PER LLOGAR a la plaça de la Creu.
2n pis, pocs veïns, ascensor, 4
habitacions, 2 WC, cuina i bugaderia.
Calefacció per bomba de calor i fred.
Plaça d’aparcament inclosa. Cèntric i
proper (supermercat, banc, forn, estació
d’autobús).
REF. - 40695-F. Tel. 624 020 202

5
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TEXT 3
Avui, dimarts 10
Cel poc tapat, amb núvols d’evolució diürna que al capvespre poden fer caure
algun ruixat poc intens. Temperatures nocturnes en descens, que de dia
augmentaran. El vent serà de component oest (de ponent), i girarà al vespre a
nord-est (gregal). Temperatura màxima de 27° i mínima de 18°.

TEXT 4
PROPOSTES D’ESMORZARS SALUDABLES INFANTILS... A CASA
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
DIUMENGE

Una llesca de pa integral untada amb crema d’alvocat i llavors de sèsam
Iogurt amb flocs de cereals sense sucre, panses i nous
Macedònia de taronja, kiwi i plàtan
Un got de llet i un bocí de coca de iogurt casolana
(com menys sucre, millor)
Pa amb tomàtiga, oli d’oliva i una llesca de formatge fresc
Iogurt amb nous i kiwi
Entrepà de pernil salat

TEXT 5
A L’ESCOLA, EL PATI OBERT
NORMATIVA D’ÚS
Al pati hi ha una persona responsable que supervisa el desenvolupament correcte de
les activitats i el comportament dels usuaris. Ateneu les seves indicacions i dirigiuvos a ella si observau qualsevol desperfecte o una conducta inapropiada.
Aquest és un espai sense fum. No fumeu en tot el recinte.
Aquest és un espai per a persones. No hi vingueu amb animals.
Només s’hi poden dur begudes sense alcohol.
No utilitzeu cap vehicle dins el recinte. Els vehicles sense motor
(bicicletes, patins...) cal deixar-los en un lloc on no molestin.
Manteniu l’espai en les condicions en què vos agradaria trobar-lo. Feis ús
de les papereres.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
6
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TEXT 1

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

Si volem ser atesos pel metge el dijous prop de les 16 h, haurem de
demanar hora al Centre de Salut d’Andratx al telèfon 971 079 079.

TEXT 2
Aquest pis sembla ideal per a una parella jove que vol viure en un
entorn tranquil, o per a un estudiant que usa el metro i necessita
tenir-ho tot a mà.

TEXT 3
Avui serà un dia d’hivern; de dia plourà molt, però durant la nit el
cel s’estirarà a causa del vent i no farà tant de fred.

TEXT 4
Segons aquestes recomanacions, és millor que en els esmorzars dels
infants no hi hagi ni embotits ni fruits secs.

TEXT 5
En cas que algú circuli enmig del pati amb bicicleta, cal avisar la
persona responsable de la instal·lació per evitar que molesti.

Encerts
Punts

5
10

4
7,5

3
5

2
3

1
1,5

0
0
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2. Llegiu el text següent, corresponent al tríptic divulgatiu del Centre de Recuperació de la
Fauna Silvestre i, d’acord amb el contingut, indicau quina és l’opció correcta (a, b o c)
de les preguntes que hi ha a continuació. (10 punts)

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE LA FAUNA SILVESTRE

Treballam per a la conservació.
I tu també pots fer-ho.
Ajuda’ls. Avisa’ns.
El Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre del Consorci de Recuperació de la
Fauna de les Illes Balears (COFIB) és una entitat sense ànim de lucre que es va
posar en marxa per donar suport a la creixent demanda d’atenció sanitària per a la
fauna silvestre ferida. El Centre atén anualment més de 2.000 animals silvestres amb
la finalitat de retornar-los a la natura.
ACOLLIDA, GESTIÓ I CONTROL DE FAUNA EXÒTICA
Al Centre es reben anualment prop de 400 animals exòtics que s’han escapat o que
han estat introduïts accidentalment o il·legalment, i també mascotes que els
propietaris no poden mantenir.
PERSONAL I INSTAL·LACIONS
L’equip de biòlegs, veterinaris i tècnics del Centre mantenen una atenció als animals
ingressats els 365 dies de l’any, i estan disponibles durant les hores de feina per
explicar-te com pots ajudar els animals òrfens o ferits. També hi participen voluntaris
i estudiants en pràctiques.
El Centre consta de l’àrea sanitària i d’admissió, l’àrea de recuperació i rehabilitació,
l’àrea de laboratori i la zona d’educació ambiental.
El Departament de Sanitat i Control de Fauna s’encarrega de la gestió i el control
d’espècies exòtiques invasores i de l’estudi i el seguiment de les malalties que
afecten les poblacions de fauna.
Si veus un animal exòtic a la natura, informa’ns.
Contacta amb nosaltres als telèfons 971 144 107 i 607 554 055.
ABANS DE COMPRAR O ADOPTAR UN ANIMAL, INFORMA’T
 Necessita algun paper o algun certificat oficial?
 És perillós, embruta, fa renou o mossega?
 Quant de temps viu i com es fa de gran?
 Tens l’espai i les condicions necessàries per tenir-lo?
 Pots atendre’l cada dia durant tota la seva vida?
 I si vols anar de vacances, què faràs?
Si no estàs segur que podràs complir tot això, no el compris ni l’adoptis.
LA VIDA D’UN ANIMAL NO TÉ PREU.
8
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QUÈ HEU DE FER SI TROBAU UN ANIMAL FERIT O QUE NECESSITA AJUDA?

1. Agafau-lo amb cura, però protegiu-vos les mans amb uns guants gruixuts o amb
una tovallola. No apropeu mai els ulls als ocells, especialment si tenen el bec o el coll
llargs.
2. Posau-lo dins una capsa de cartó amb uns petits forats de ventilació. Posau paper
de diari al fons de la capsa. Assegurau-vos que està ben tancada.
3. Col·locau la capsa a un lloc tranquil amb una mica d’escalfor. Aquestes mesures
són essencials i poden salvar la vida de l’animal.
4. No doneu aigua ni menjar a l’animal.
5. No intenteu tractar ni manipular l’animal i contactau al més aviat possible amb un
Centre de recuperació perquè se’n faci càrrec.
Si trobau un ocell rapinyaire o un grup d’animals morts, no els toqueu: avisau el
servei d’emergències de l’112, ja que es podria tractar d’un cas d’enverinament.

DADES D’INTERÈS
Ctra. de Sineu, km. 15,400 - 07142 Santa Eugènia
Tel. COFIB: 971 144 107 / 607 554 055
A/e: cofib@wanadoo.es
ALTRES TELÈFONS
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori: 971 176 666
Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient: 971 173 638
Emergències: 112
Tríptic divulgatiu COFIB. Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre (adaptació)

9

Certificat de nivell A2 (nivell bàsic)

Juny de 2017

1. El Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre:
a) És una clínica veterinària per a animals domèstics ferits.
b) És un centre veterinari per a animals exòtics.
c) És el centre veterinari d’una empresa privada per a fauna silvestre.
2. El personal del Centre:
a) Pot indicar-nos com atendre un animal ferit.
b) Inclou biòlegs en pràctiques i tècnics voluntaris.
c) Està format només per professionals al llarg de tot l’any.
3. Si volem adoptar un animal (com ara un lloro):
a) És recomanable situar-lo en un espai en què no s’embruti.
b) Cal atendre’l quan no estam de vacances.
c) Hem de saber quina documentació necessitam per tenir-lo.
4. En cas de trobar un ocell ferit:
a) Cal tapar-lo amb un paper de diari.
b) L’hem d’embolicar amb una tovallola.
c) Hem de procurar que estigui tranquil.
5. L’112:
a) És el número per avisar quan trobam un animal mort.
b) És el telèfon del COFIB.
c) És el telèfon d’urgències del Centre.
Encerts
Punts

5
10

4
7,5

3
5

2
3

1
1,5

0
0
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Número d’examinand:
BLOC 3. EXPRESSIÓ ESCRITA (15 PUNTS)
1. Havíeu d’encarregar-vos de fer la compra de casa i no hi heu pogut anar. Redactau un
missatge per enviar a la vostra parella a través de la missatgeria del telèfon mòbil, de
20-30 paraules, per explicar-li que no hi heu pogut anar i indicar-li la llista de productes
que necessitau. Heu d’escriure senceres totes les paraules. (7,5 punts)

11
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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2. El curs de teatre que heu fet aquest hivern acaba, i el dia 19 de juny està prevista la festa
de fi de curs, en la qual es representarà una obra en què actuareu. Redactau una
invitació breu, de 40-50 paraules, per convidar alguns familiars i amics vostres i explicar
breument en què consistirà l’acte. (7,5 punts)

13
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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BLOC 4. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (45 PUNTS)
(Exemplar per a l’examinand)
MODEL 1
1. Presentació i interacció amb l’examinador. Coneixença de l’examinand. (10 punts)
2. Situació comunicativa. (10 punts)
— Examinand A. Us acabau de mudar a un barri nou. Us presentau a un veí o veïna i li
demanau informació bàsica de com és el barri, els serveis i comerços que hi ha, etc.
— Examinand B. Sou un veí o veïna que acaba de conèixer-ne un de nou i parlau de
dades bàsiques sobre el vostre barri, els serveis i comerços que hi ha, etc.
3. Diàleg entre els examinands. (15 punts)
Manteniu una conversa amb un company o companya de feina sobre el temps que va
fer ahir al lloc on viviu. Podeu fer servir alguna d’aquestes imatges.

16
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4. Intervenció individual de l’examinand. (10 punts)
Descriviu breument com són alguns dels familiars vostres més propers. Podeu fer servir
alguna d’aquestes imatges.

17
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BLOC 4. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (45 PUNTS)
(Exemplar per a l’examinand)
MODEL 2
1. Presentació i interacció amb l’examinador. Coneixença de l’examinand. (10 punts)
2. Situació comunicativa. (10 punts)
— Examinand A. Heu inscrit un fill o filla a l’escola del club de bàsquet de la vostra
localitat. Anau a les oficines del club per informar-vos dels horaris d’entrenament,
les quotes i el material necessari per participar en el club.
— Examinand B. Ateneu el públic a l’oficina d’un club de bàsquet. Una persona que ha
inscrit el seu fill o filla a l’escola de bàsquet del club us demana informació.
3. Diàleg entre els examinands. (15 punts)
Manteniu una conversa amb un company o companya de feina sobre el que heu fet el
cap de setmana passat. Podeu fer servir alguna d’aquestes imatges.

18

Certificat de nivell A2 (nivell bàsic)

Juny de 2017

4. Intervenció individual de l’examinand. (10 punts)
Descriviu breument l’entorn de casa vostra, a partir de la imatge següent.

19
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BLOC 4. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (45 PUNTS)
(Exemplar per a l’examinandor)
MODEL 1
1. Presentació i interacció amb l’examinador. Coneixença de l’examinand. (10 punts)
—
—
—
—
—

D’on sou?
On viviu?
On feis feina? De què?
Com heu vingut a fer l’examen?
Quines són les vostres aficions?

2. Situació comunicativa. (10 punts)
— Examinand A. Us acabau de mudar a un barri nou. Us presentau a un veí o veïna i li
demanau informació bàsica de com és el barri, els serveis i comerços que hi ha, etc.
— Examinand B. Sou un veí o veïna que acaba de conèixer-ne un de nou i parlau de
dades bàsiques sobre el vostre barri, els serveis i comerços que hi ha, etc.
3. Diàleg entre els examinands. (15 punts)
Manteniu una conversa amb un company o companya de feina sobre el temps que va
fer ahir al lloc on viviu. Podeu fer servir alguna d’aquestes imatges.
4. Intervenció individual de l’examinand. (10 punts)
Descriviu breument com són alguns dels familiars vostres més propers. Podeu fer servir
alguna d’aquestes imatges.

20
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BLOC 4. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (45 PUNTS)
(Exemplar per a l’examinador)
MODEL 2
1. Presentació i interacció amb l’examinador. Coneixença de l’examinand. (10 punts)
—
—
—
—
—

D’on sou?
On viviu?
On feis feina? De què?
Com heu vingut a fer l’examen?
Quines són les vostres aficions?

2. Situació comunicativa. (10 punts)
— Examinand A. Heu inscrit un fill o filla a l’escola del club de bàsquet de la vostra
localitat. Anau a les oficines del club per informar-vos dels horaris d’entrenament,
les quotes i el material necessari per participar en el club.
— Examinand B. Ateneu el públic a l’oficina d’un club de bàsquet. Una persona que ha
inscrit el seu fill o filla a l’escola de bàsquet del club us demana informació.
3. Diàleg entre els examinands. (15 punts)
Manteniu una conversa amb un company o companya de feina sobre el que heu fet el
cap de setmana passat. Podeu fer servir alguna d’aquestes imatges.
4. Intervenció individual de l’examinand. (10 punts)
Descriviu breument l’entorn de casa vostra, a partir de la imatge següent.
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