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PUNTUACIÓ TOTAL
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[PME]

QUALIFICACIÓ

BLOC 1. COMPRENSIÓ ESCRITA (13 punts)
1. Llegiu el text i decidiu si les afirmacions següents són vertaderes o falses.
Encerclau la resposta correcta.
El Gran Premi de França
El Gran Premi de França de Fórmula 1, que es disputa per primera vegada al circuit de
Fribourg, representa l’arribada de l’hora de la veritat per als equips McLaren,
Williams i Ferrari.
L’escuderia britànica McLaren es troba en plena crisi a causa dels problemes sorgits
amb el motor Honda V12, ja que han hagut de rectificar el sistema de dissolució de
l’oli per adaptar-lo al reglament vigent.
Ahir, el principal pilot d’aquesta escuderia va atenuar les crítiques que ha rebut en les
últimes setmanes, especialment després del greu i absurd accident que va patir amb
una moto d’aigua pocs dies abans del Gran Premi de Mèxic.
En el camp oposat a McLaren hi ha l’equip Renault, una vegada que ha aconseguit la
fiabilitat dels seus cotxes i, sobretot, del seu fràgil intercanvi automàtic. El triplet
aconseguit a Mèxic i el domini que també varen exercir al Canadà fins al final de la
carrera fan que siguin seriosos aspirants a obtenir la victòria, la qual cosa satisfaria
les aspiracions de Renault de vèncer davant el seu públic.
Diari Avui, 6-07-1991 (adaptació)
El Gran Premi de França que es disputa a Fribourg és poc
transcendental per a diversos equips de Fórmula 1.
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Malgrat tenir el sistema de dissolució de l’oli adaptat al reglament,
McLaren ha hagut de rectificar-lo.
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Finalment, l’escuderia McLaren ha aconseguit la fiabilitat dels seus cotxes.

V

F

El principal pilot de Ferrari va patir un accident amb una moto aquàtica.
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L’equip de l’escuderia Renault desitja guanyar a França.
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L’escuderia Renault va obtenir uns pèssims resultats al Canadà.
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2. Llegiu l’article següent i ordenau, posant números a les caselles, les frases que el
resumeixen.
Les autoritats aeroportuàries britàniques han cancel·lat avui la majoria de vols
interiors per l’impacte de l’explosió d’un volcà a Islàndia, ja que les cendres han entrat
a l’espai aeri britànic i podrien afectar els motors dels avions. Avui matí s’han
cancel·lat un gran nombre de vols als aeroports londinencs de Heathrow, Gatwick i
Stansted.
Ahir, dimecres, va entrar en erupció un volcà situat sota la glacera Eyjafjallajokull, a
Islàndia. L’erupció va obligar a evacuar unes 800 persones, encara que no ha
provocat ni víctimes ni ferits.
L’Eyjafjallajokull és la sisena glacera més gran d’Islàndia i està situada 160
quilòmetres a l’est de la capital del país, Reykjavík. L’erupció també ha causat el
desglaç de diverses capes de gel sobre les quals s’assenta la glacera i, per això, les
autoritats islandeses alerten del perill d’inundacions i del risc d’augment de la
temperatura de l’ aigua.
El vent ha portat els núvols de cendres a la Gran Bretanya i, per aquest motiu, el
Servei de Control del Trànsit Aeri imposa des d’avui fortes restriccions als vols. Els
aeroports escocesos d’Aberdeen, Edimburg i Glasgow es tancaran al trànsit demà, i
cinc vols de la companyia aèria de baix cost Easyjet que havien de sortir avui des
d’Stansted han estat cancel·lats. A Manchester també hi ha importants restriccions.
Diari El Periódico de Catalunya, abril de 2010 (adaptació)
Els aeroports escocesos d’Aberdeen, Edimburg i Glasgow es tancaran al
trànsit.
Les autoritats aeroportuàries britàniques han cancel·lat la majoria de vols
interiors.
Ha entrat en erupció un volcà situat a la glacera islandesa Eyjafjallajokull.
Es varen evacuar unes 800 persones.
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BLOC 2. EXPRESSIÓ ESCRITA (13 punts)
3. El vostre fill no pot anar a la propera sortida escolar. Escriviu una nota a la
professora i explicau-li quins són els motius.
50 paraules. Recompte de paraules de l’exercici _______ (l’ha d’emplenar l’alumne).
Adequació, Coherència i cohesió

Correcció

Total

4. Escriviu una invitació per a la vostra festa d’aniversari.
30 paraules. Recompte de paraules de l’exercici _______ (l’ha d’emplenar l’alumne).
Adequació, Coherència i cohesió

Correcció

Total

BLOC 3. COMPRENSIÓ ORAL (14 punts)
5. Escoltau la notícia que us llegiran i encerclau les afirmacions que siguin correctes
segons el contingut del text.
a) El passat dia 20 de gener…
• va tenir lloc la inauguració del nou institut situat dins la ciutat.
• va tenir lloc la inauguració del nou centre de salut.
• va tenir lloc la inauguració del nou institut.
b) El nou centre…
• va entrar en funcionament el passat mes de febrer.
• substitueix l’antic edifici situat fora de la ciutat.
• va entrar en funcionament al començament de curs.
c) A l’acte d’inauguració…
• hi havia el president, la consellera i autoritats municipals.
• hi havia només autoritats municipals.
• hi havia només el president i la consellera.
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6.

Escoltau el text i decidiu si les afirmacions següents són vertaderes o falses.
Encerclau la resposta correcta.

L’hotel de Patrice era al mig del carrer.
El cafè de l’hotel tenia grans finestrals.
L’hotel obria quan a Patrice li agradaven els clients.
A l’hotel de Patrice residien més de sis belgues.
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TEXTS DEL BLOC DE COMPRENSIÓ ORAL
*Els texts s’han de llegir dues vegades.
Text 1
El passat 20 de gener va tenir lloc la inauguració del nou institut, situat als
afores de la ciutat. El nou centre educatiu entrà en funcionament el passat mes
de setembre, al començament de curs, en substitució de l’antic edifici que hi
havia dins el nucli urbà.
Inaugurà el nou institut el president del Govern, juntament amb la consellera
d’Educació i Cultura i diverses autoritats municipals.
A l’acte assistiren també diverses persones convidades, tant de mitjans de
comunicació locals i insulars com de diverses associacions de la ciutat.
El grup congregat va fer una visita al centre educatiu, durant la qual es va
passejar per les instal·lacions, especialment la biblioteca i el menjador.
Revista Coanegra, febrer de 2010 (adaptació)
Text 2
Gairebé no el recordava, però finalment el vaig trobar. L’hotel de Patrice el
Belga estava situat a l’extrem del carrer on començava l’illa de cases. Era un
edifici de fusta de dues plantes amb sis habitacions, que tenia un petit
restaurant reconvertit en un cafè de grans finestrals de cara a la mar. Feia uns
quants anys que l’hotel estava fora de servei, encara que acollia de tant en tant
algun client si aquest era del gust de Patrice. No obstant això, ara només hi
residien el Belga, en Joan i en Lluís.
Ferran Torrent, L’illa de l’holandès (adaptació)

BLOC 4. EXPRESSIÓ ORAL
MODEL 1
1. Planteja la següent situació:
Deixau un missatge al contestador de la vostra germana per agrair-li que us hagi
deixat l’ordinador portàtil durant uns dies.
2. Parla amb l’examinador del tema següent:
Què faràs aquest cap de setmana.
Guia de conversa:
- On aniràs?
- Amb qui aniràs?
- Has planificat res o improvisaràs?
[...]

BLOC 4. EXPRESSIÓ ORAL
MODEL 2
1. Planteja la següent situació:
Deixau un missatge al contestador d’un amic en què us excusau d’assistir a un sopar.
2. Parla amb l’examinador del tema següent:
Quina és la teva opinió del curs de català que has fet.
Guia de conversa:
- Has après molt?
- T’ha agradat la metodologia seguida?
- És la primera vegada que fas un curs d’aquestes característiques?
[...]

BLOC 4
EXPRESSIÓ ORAL
MODEL 3
1. Planteja la següent situació:
Deixau un missatge al contestador d’una emissora de ràdio per participar a un
sorteig.
2. Parla amb l’examinador del tema següent:
Quin viatge t’agradaria fer.
Guia de conversa:
- A on t’agradaria viatjar?
- T’estimes més planificar els viatges o anar a l’aventura?
- Has viatjat molt al llarg de la teva vida? A on?
[...]

