MODEL DE PROVA DE LLENGUA CATALANA
CERTIFICAT DE NIVELL A2
(NIVELL BÀSIC)

Puntuació

Puntuació
mínima

BLOC 1
COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ ESCRITA

100

60

BLOC 2
EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITES

100

60

BLOC 3
EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

100

60
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BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL i COMPRENSIÓ ESCRITA (100 PUNTS / mínim 60)
COMPRENSIÓ ORAL (50 PUNTS)
Exercici 1. A continuació escoltareu un fragment de l’informatiu InfoK, del
canal Super3, en què s’explica la història de les emoticones. D’acord amb el
que heu escoltat, marcau si les afirmacions següents són vertaderes (V) o
falses (F). (25 punts)

V

F

a) Les primeres emoticones es van publicar en una
revista japonesa fa 140 anys
b) La primera combinació de caràcters per representar
una cara que riu en un missatge de correu
electrònic va ser: :-)
c) L’artista xinès Shigetaka Kurita va dibuixar els
primers emojis, inspirant-se en l’escriptura japonesa
i en els símbols de les empreses.
d) Fa 10 anys més de 600 emoticones es van adoptar
com a oficials, i es varen fer populars arreu del món.
e) Els darrers anys s’han aprovat noves emoticones.
Entre d’altres, de persones amb diferents colors de
pell o de menjar més variat.

Encerts
Punts
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Exercici 2. A continuació escoltareu dues vegades cinc àudios. Marcau amb
una creu l’opció que correspongui. (25 punts)

Àudio 1. Què ha passat a Califòrnia?

A

B

C

Àudio 2. On viu na Maria?

A

B

C

Àudio 3. Quin d’aquests ingredients necessitam per fer la recepta de cuina
del programa?

A

B

C
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Àudio 4. Què li ha passat a la cosina Cati?

A

B

C

Àudio 5. Quin tipus d’activitat esportiva s’anuncia?

A

Encerts
Punts

B
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COMPRENSIÓ ESCRITA (50 PUNTS)
Exercici 1. Llegiu els tres texts següents i, a continuació, indicau si les
afirmacions són vertaderes (V) o falses (F). (25 punts)

Text 1

Regió 7 (text adaptat) (https://www.regio7.cat)

Text 2
ES LLOGA PIS A TALAMANCA
Ampli apartament de 220 metres a primera línia de la platja de Talamanca amb totes
les comoditats.
Es tracta d’una segona planta (àtic) reformada l’any 2015, amb ascensor i sistema de
climatització amb control a distància a través del telèfon mòbil. Té tres habitacions,
totes exteriors, que donen a la part posterior de l’edifici: dues són dobles i tenen bany
propi amb banyera d’hidromassatge; l’altra és individual i té dutxa. Les finestres
disposen de vidres aïllants de doble càmera i de persianes que s’enrotllen
automàticament.
La resta del pis està format per una gran sala menjador, amb cuina oberta sense
envans i ben equipada, que té unes vistes espectaculars sobre la badia. Es tracta d’un
concepte d’habitatge ampli en què es pretén gaudir d’espais lluminosos gràcies als
finestrals que ocupen la façana principal.
El terra és de marbre i els mobles són de disseny escandinau.
Si voleu més informació sobre l’habitatge, consultau la nostra agent immobiliària.
6
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Text 3
TRANSPORT DE LÍQUIDS A L’EQUIPATGE
DE MÀ DELS AEROPORTS
A l’equipatge de mà hi pots dur petites quantitats de líquids, dins pots de 100 ml com a màxim,
que has de transportar en bosses de plàstic transparent tancades (amb tancament de
cremallera o similar) i que no superin un litre de capacitat.
A més, aquests petits recipients hauran de quedar disposats de manera que el personal de
seguretat pugui inspeccionar-los fàcilment en arribar al control.
Aquestes bosses s’han de presentar separades de l’equipatge de mà als controls de seguretat.
Web d’Ibèria (text adaptat)
(https://www.iberia.com)

TEXT 1

V

F

V

F

V

F

a) La cantant Judit Neddermann va oferir un concert
multitudinari als jardins d’un restaurant que havia
estat tancat per a l’ocasió.
b) Aquesta cantautora sol enregistrar les imatges per
als seus videoclips en entorns rurals.
TEXT 2
L’habitatge que s’anuncia és de gamma alta.
TEXT 3
a) El personal de seguretat del control de l’aeroport
deixarà passar una persona que dugui tres
botelletes de perfum de 75 ml cadascuna i una
botella d’aigua de 250 ml sense encetar.
b) Si les bosses de plàstic que transporten els
recipients amb els líquids estan ben tancades, es
poden tenir amagades dins la motxilla, maletí o
bossa de mà en tot moment, arreu del recinte
aeroportuari.
Encerts
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Exercici 2. Llegiu el text següent, corresponent a una campanya per controlar
el moscard tigre i, d’acord amb el contingut, indicau quina és l’opció correcta
(a, b o c) de les preguntes que hi ha a continuació. (25 punts)

CAMPANYA PER CONTROLAR EL

MOSCARD TIGRE

Com és? On viu?
El moscard tigre és una espècie invasora procedent d’Àsia. El moscard adult fa
entre 2 i 10 mm. Se’l reconeix perquè és negre amb ratlles blanques al cap i al
cos.
Els ous i les larves viuen en petites masses d’aigua estancada, en àrees
exteriors, properes a la presència humana. A les femelles, no els agrada
pondre els ous en aigües en moviment ni en masses d’aigua grans .

Què fa?
És actiu sobretot de dia i principalment a l’exterior de les cases, i s’amaga en
àrees ombrívoles. Volen només fins a uns 400 metres del lloc de cria.
Les femelles produeixen molèsties a causa del nombre tan elevat de picades
que fan, ja que necessiten ingerir sang per produir els ous.
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La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest
moscard
El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves
aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixe r.
L’aplicació d’insecticides sobre el moscard adult no és un mètode eficaç per
controlar-ne la plaga.

Evitar acumulacions d’aigua a casa
 Buidar dues vegades per
setmana els recipients de l’exterior
que puguin acumular aigua:
juguetes, cendrers, gerros, poals,
plats d’animals domèstics, piscines
de plàstic, etc.
 Buidar dues vegades per
setmana o tapar amb tela
mosquitera espessa els rentadors i
les basses petites.
 Evitar els forats del terra on
es pugui acumular aigua.
 Eliminar l’aigua dels recipients
on trobem larves del moscard.

Com curar les picades
Rentau i desinfectau bé la zona de la picada. El tractament és simptomàtic; en
cas que persisteixin les molèsties, consultau el vostre metge.

Com evitar les picades
Podem evitar l’entrada del moscard als edificis instal·lant teles mosquiteres que
n’impedeixin el pas per finestres, portes i altres obertures.
Per evitar les picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga i
pantalons llargs (millor si són de color clar), així com calcetins.
Tríptic informatiu, Campanya per controlar el moscard tigre, Govern de les Illes Balears (text adaptat)
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1. Quines característiques té el moscard tigre?
a) És una espècie pròpia de les Illes Balears i d’altres països de la
Mediterrània.
b) Les femelles ponen els ous en grans llacs.
c) Les femelles s’alimenten de sang, i són responsables de les molestes
picades.
2. Quina és l’opció correcta?
a) El moscard tigre és més actiu a prop de les cases, principalment durant el
vespre.
b) El moscard tigre es veu sobretot a prop de les cases, mentre hi ha la claror
del dia.
c) El moscard tigre vola grans distàncies, més de dos quilòmetres des del lloc
de cria.
3. Com es pot prevenir el moscard tigre?
a) La manera més efectiva de controlar aquesta plaga és aplicar-hi
insecticida.
b) L’ús de mosquiteres no és recomanable en cap situació.
c) El millor és evitar que hi hagi aigua estancada perquè no hi ponguin els
ous.
4. Què podem fer perquè els moscards no es reprodueixin?
a) Mirar que no hi hagi forats o cavitats en terra en què es pugui acumular
l’aigua.
b) Posar tela mosquitera a les teulades.
c) Buidar una vegada al mes les piscines de plàstic.
5. Pel que fa a les picades del moscard tigre:
a) Quan us piqui un moscard tigre, heu de consultar el metge
immediatament.
b) En estiu, l’ús de vestits de bany de colors clars evita les picades.
c) L’ús de teles mosquiteres és útil perquè aquests insectes no entrin a les
cases.
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BLOC 2. EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITES (100 PUNTS / mínim 60)
Exercici 1. Ahir faltàreu a la feina perquè no us trobàveu bé. Emplenau el
formulari següent, amb 40 paraules en l’apartat «Descripció dels motius de
l’absència en el lloc de feina», per explicar-ne la causa. (40 punts)
(Si el text té menys de 30 paraules, l’exercici es qualificarà amb 0 punts i no es
corregirà.)

COMUNICAT D’ABSÈNCIA

Data
Nom i llinatges
Adreça electrònica

Telèfon

Lloc de feina
DESCRIPCIÓ DELS MOTIUS DE L’ABSÈNCIA EN EL LLOC DE FEINA
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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)

Exercici 2. Teniu un amic a València i voleu anar a visitar-lo. Enviau-li un
correu electrònic per demanar-li si li va bé i per concretar els detalls. El cos
del missatge ha de tenir 80 paraules. (60 punts).
(Si el text té menys de 65 paraules, l’exercici es qualificarà amb 0 punts i no es
corregirà.)

De:
A:
Assumpte:

Data:
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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 I INTERACCIÓ ORALS. (100 PUNTS / mínim 60)
Exercici 1. Presentació i interacció amb l’examinador/examinadora.
Coneixença de l’examinand/examinanda. (24 punts)
Exercici 2. Situació comunicativa. (24 punts)


Examinand A. Aquest mes és el vostre aniversari i el voleu celebrar amb
una festa. Contactau amb un amic o amiga que s’encarrega d’organitzar-la
i tractau breument d’alguns detalls (decoració, convidats, menjar...).



Examinand B. Un amic o amiga us demana ajuda per preparar la seva
festa d’aniversari i li comentau alguns aspectes de la celebració (música,
decoració, espai...).

Exercici 3. Diàleg entre els examinands. (28 punts)
Amb un company o companya de feina, manteniu una conversa sobre algun
esport que us agradaria practicar; explicau-ne els motius. Podeu fer servir
algunes de les imatges següents.
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Exercici 4. Intervenció individual. (24 punts)
Heu passat el cap de setmana en família. Explicau breument què heu fet.
Podeu fer servir algunes d’aquestes imatges.
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