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Puntuació
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(20 punts)

10
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BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL (20 PUNTS)
1. A continuació escoltareu dues vegades una notícia del programa Informatiu balear.
Indicau si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F), d’acord amb el
contingut del text que heu escoltat. (10 punts)

a) En les dues olimpíades anteriors en què ha pres part,
Melani Costa no va arribar a les proves finals de natació.

V

F

b) A l’Europeu de Londres, Costa vol obtenir la
classificació per a la prova dels 400 metres estil.

V

F

c) En els mesos previs de preparació per als Jocs,
l’esportista pretén evitar qualsevol lesió.

V

F

d) Els nedadors germans Escalas arribaren a prendre part
en dues olimpíades.

V

F

e) Melani Costa és la tercera nedadora de les Balears que
participa en uns jocs olímpics.

V

F

Encerts
Punts

5
10

4
7,5

3
5

2
3

1
1,5

0
0

2. A continuació escoltareu dues vegades tres texts diferents per a cada imatge. Marcau
amb una creu l’opció que s’hi correspongui. (10 punts)
Imatge 1

A B C

2
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Imatge 2

A B C
Imatge 3

A B C
3
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Imatge 4

ANDREU

A B C
Imatge 5
[Sou aquí]

A B C
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. Relacionau cada activitat d’oci d’hivern amb la persona o família que hi pertoqui.
Escriviu la lletra en el requadre corresponent. (10 punts)
Persones o famílies:
En Miquel té quaranta-nou anys. Treballa en un restaurant a mitja jornada,

a)

però en general duu una vida sedentària. La metgessa li ha recomanat fer
algun exercici físic no gaire feixuc, però té limitacions d’horari: el dimecres i
el divendres surt de la feina a les nou del vespre.
En Ferran té seixanta-vuit anys. És soci de l’Associació de Gent Gran del
seu barri, i practica l’atletisme d’ençà dels cinquanta anys. No li agrada mirar

b)

la televisió. És aficionat a la fotografia i l’horticultura, també. Té dues filles, i
si sabés com rebre al mòbil fotografies dels néts i visualitzar-les, se sentiria
realment afortunat...
En Josep i na Laia tenen un fill i una filla, de vuit i deu anys. Els duen a fer

c)

esport un cop per setmana, el divendres. Ara els volen inscriure a una altra
activitat de poca durada (els nins han de tenir temps per endreçar la seva
habitació i fer la tasca d’escola) i econòmica.
Aquesta tardor na Glòria no fa feina. Fa poc temps que viu al poble i voldria

d)

conèixer els seus veïns... Quan no fa res, s’avorreix. Li agraden molt les
manualitats amb objectes vells i li vendria de gust aprendre coneixements
nous per aplicar a la seva vocació de decoradora.
Na Mireia i la seva filla Olga, de dos anys i mig, passen les tardes a casa,
juntes. Al matí, la petita va a l’escoleta. La mestra diu que n’Olga és molt

e)

desperta, i que quan posa una cançó perquè els infants ballin, ella s'ho
passa molt bé. Na Mireia ja ho sap, que la seva filla és llesta... i caparruda.
Molts capvespres voldria seure tranquil·lament amb les amigues i no anar
estressada darrere la filla.

ACTIVITAT 1

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 3

ACTIVITAT 4

ACTIVITAT 5

5
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Encerts
Punts

5
10
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4
7,5

3
5

2
3

1
1,5

0
0
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2. Llegiu el fullet informatiu següent i, d’acord amb el contingut, indicau quina és l’opció
correcta (a, b o c). (10 punts)

Circuits amb guia: Hongria
DIA 1
Vol a Budapest. A l’hora indicada sortida en vol de línia regular
amb destinació a Budapest. A l’arribada, trasllat privat a l’hotel.
Nit a Budapest.
DIA 2
Budapest. Esmorzar. Al matí, visita panoràmica de Budapest: començarem per la plaça dels
Herois, on admirarem els diferents estils del castell de Vajdahunyad, i seguirem la visita
passant pels palaus de l’avinguda Andrássy i el Parlament; arribarem a la riba de Buda
passant pel pont Margarida, fent un cop d’ull sobre l’elegant illa amb el mateix nom. Al
carrer principal veurem un bany turc i diversos monuments importants de diferents
èpoques. Dinar. A la tarda, temps lliure o possibilitat d’una excursió opcional per visitar per
dins els edificis més bonics de la ciutat, com el Parlament, l’Òpera i la basílica de Sant
Esteve. Sopar a l’hotel.
DIA 3
Sztendere – Visegrád – Budapest. 85 km. Esmorzar. Avui ens dirigirem cap a la famosa
corba del Danubi, però primerament anirem a Sztendere, un poblet a devers 20 quilòmetres
de la capital, conegut perquè és la capital artística d’Hongria. Visitarem l’església ortodoxa, i
a continuació seguirem cap a Visegrád, on ens serviran un dinar de caça, plat típic de la
zona. Després pujarem al ‘castell dels Núvols’, des d’on contemplarem unes vistes
majestuoses sobre el revolt del Danubi. Sopar a l’hotel. Possibilitat de fer un passeig pel riu
amb les il·luminacions de la ciutat.
DIA 4
Budapest – Gödöllö – Hollóko – Eger. 190 km. Esmorzar. Sortida cap a Gödöllö, on
visitarem el palau d’estiu de l’emperadriu Sissí. Seguirem cap al nord-est del país, per visitar
Hollóko, un poblet petit amb autèntiques cases camperoles, declarat com a part del
Patrimoni de la Humanitat. El dinar serà en cases de la gent local de Hollóko, una
experiència única! Provarem Tastarem menjar típic del poble palóc, famós pel seu menjar i
la seva parla local. A la nit arribarem a Eger, on després de fer l’entrada a l’hotel assistirem a
una degustació de vins que estarà acompanyada per un bon sopar al típic barri de cellers.
Eger és coneguda per ser la ciutat més famosa d’Hongria pels seus vins negres. Nit a Eger.

7
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DIA 7
Pécs – Tihany - Balatonfüred – Budapest. 266 km. Esmorzar. Sortida cap al llac Balaton. A
Szántód travessarem el llac en vaixell i arribarem a la península de Tihany, famosa per la
seva abadia fundada el 1050. A Tihany gaudirem d’unes vistes meravelloses sobre el llac i
unes casetes de pescadors amb una teulada especial de canyissades. Dinarem a
Balatonfüred, ciutat balneària amb una llarga història cultural. Després tornarem a
Budapest. Tarda lliure i nit a Budapest.
DIA 8
Retorn a casa des de Budapest. Esmorzar. Temps lliure fins a l’hora indicada per fer el
trasllat a l’aeroport de Budapest, vol de retorn a l’aeroport d’origen. Arribada i fi del viatge.
Web de l’agència Tourist Forum. «Circuits amg guia. Hongria guiat» (adaptació)
<http://touristforum.net/#!/ca/desti/hongria-guiat-circuits-amb-guia.html>

1. Després de la primera nit a Budapest:
a) El viatge comença amb el capvespre lliure per poder descansar.
b) El viatge comença amb un itinerari per edificis i monuments de la capital.
c) El viatge comença amb un passeig i una excursió a un castell.
2. Durant el tercer dia:
a) Coneixerem Sztendere, l’Hongria més artística i rural.
b) Coneixerem els afores de la capital, Budapest.
c) Coneixerem el Danubi des de diferents perspectives.
3. És típic:
a) Contemplar la volta que fa el Danubi prop de Budapest.
b) Dinar de manera íntima a cases particulars a Viségrad.
c) Tastar els vins d’Eger i sopar al seu barri de cellers.
4. A Tihany:
a) Hem de visitar els banys medicinals.
b) Hem de degustar un plat de peix casolà.
c) Podem gaudir d’una vista esplèndida.
5. Opcionalment, el programa del viatge:
a) Inclou un passeig en vaixell pel Danubi.
b) Inclou un espectacle de ball folklòric.
c) Inclou la visita a diferents museus.
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. Uns amics han tingut un fill, i els enviau un ram de flors a casa seva. Escriviu-los una
targeta de felicitació, de 20-30 paraules. (7,5 punts)

9
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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2. Fa temps que no veis un antic company o companya de feina que actualment viu en un
poble veí. Escriviu-li un missatge de correu electrònic, de 40-50 paraules, per convidarlo a dinar a casa aquest cap de setmana. També li heu d’indicar on viviu i com pot
arribar-hi. (7,5 punts)
De:
Per a:
Assumpte:

11
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

12

Certificat de nivell A2 (nivell bàsic)

Juny de 2016

BLOC 4. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (45 PUNTS)
(Exemplar per a l’examinand/a)
MODEL 1
1. Presentació i interacció amb l’examinador. Coneixença de l’examinand. (10 punts)
2. Situació comunicativa. (10 punts)
— Examinand A. El vostre vehicle necessita passar la inspecció tècnica, i anau a una
estació oficial d’inspecció tècnica de vehicles per informar-vos-en i demanar cita.
— Examinand B. Treballau en el servei d’atenció al públic en una estació oficial
d’inspecció tècnica de vehicles. Ateneu una persona que ve al centre per informarse’n i demanar cita.
3. Diàleg entre els examinands. (15 punts)
Manteniu una conversa amb un company o companya de feina sobre la música que us
agrada o soleu escoltar. Podeu fer servir alguna d’aquestes imatges.

13
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4. Intervenció individual de l’examinand. (10 punts)
Avui teniu amistats a casa. Explicau-los breument la recepta d’un plat que us agrada o
cuinau sovint. Podeu fer servir alguna d’aquestes imatges.

14
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BLOC 4. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (45 PUNTS)
(Exemplar per a l’examinand/a)
MODEL 2
1. Presentació i interacció amb l’examinador. Coneixença de l’examinand. (10 punts)
2. Situació comunicativa. (10 punts)
— Examinand A. Fa uns quants dies que us trobau malament. Telefonau al Servei de
Cita Mèdica per demanar hora amb el vostre metge o metgessa de capçalera. Us
urgeix que la cita sigui al més aviat possible.
— Examinand B. Treballau en l’atenció telefònica del Servei de Cita Mèdica. Ateneu la
telefonada d’algú que sol·licita cita amb el seu metge o metgessa de capçalera, que
té l’agenda de cites sobrecarregada.
3. Diàleg entre els examinands. (15 punts)
Manteniu una conversa amb un company o companya de feina sobre un esport que us
agrada o soleu practicar. Podeu fer servir alguna d’aquestes imatges.
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4. Intervenció individual de l’examinand. (10 punts)
Avui teniu parents a casa. Explicau breument a un familiar com es juga a un joc de taula
que us agrada o al qual soleu jugar. Podeu fer servir alguna d’aquestes imatges.
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