MODEL DE PROVA DE LLENGUA CATALANA
CERTIFICAT DE NIVELL B1
(NIVELL LLINDAR)

Puntuació

Puntuació
mínima

BLOC 1
COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ ESCRITA

100

60

BLOC 2
DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC

100

60

BLOC 3
EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITES

100

60

BLOC 4
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 dues vegades un enregistrament de foment de
l’activitat física. Indicau si les afirmacions que hi ha a continuació són vertaderes (V) o
falses (F), d’acord amb el contingut del que heu escoltat. (25 punts)

V

F

a) Un dels avantatges de l’exercici físic és que ens relaxa però no ens
cansa.
b) L’activitat física ajuda d’una manera especial al bon funcionament del
sistema digestiu.

c) És positiu que els joves facin una hora diària d’exercici moderat.

d) Sempre que es pugui, cal practicar algun esport de manera
individual.
e) Algunes idees que es donen per mantenir-se actius són practicar el
ball o la jardineria.

Encerts
Punts

5
25

4
20

3
15

2
10

1
5

0
0

2

Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

Exercici 2. A continuació, escoltareu dues vegades cinc enregistraments relatius a cinc
paraules del camp de les professions i del lèxic d’oficina. Escriviu a la taula la paraula que
pertoqui de les que hi ha en la llista següent. (25 punts)

impressora / periodista / ratolí / fuster / endoll / tisores
bombeta / pagès / escàner / lampista / forner

Àudio 1
Àudio 2
Àudio 3
Àudio 4
Àudio 5

Encerts
Punts

5
25

4
20

3
15

2
10

1
5

0
0
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COMPRENSIÓ ESCRITA (50 PUNTS)

Exercici 1. Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, indicau quina és l’opció
correcta (a, b o c). (25 punts)

L’avinguda dels baobabs
A Madagascar hi viuen molts d’éssers vius que
només podem veure en aquesta immensa illa
de l’oceà Índic. Un dels més estranys i de més
llarga vida és el baobab de Grandidier
(denominat renala en l’idioma malgaix, que vol
dir, literalment, ʻmare dels boscosʼ), una de les
nou espècies de baobab que hi ha al món.
Aquests arbres, que han esdevingut un dels símbols de Madagascar, es
caracteritzen pels seus immensos troncs en forma de tub, de color gris rogenc, per
les branques plenes de fulles verdes i blavoses i, a l’estació adequada, per les
boniques flors de pètals blancs que esdevenen fruits.
Val a dir que molts residents de l’illa els anomenen els arbres de cap per avall, ja que
sembla com si les branques fossin arrels. Els baobabs adults assoleixen els trenta
metres sense gaires problemes, i la majoria viuen al voltant de mil anys. Això implica
que la majoria dels grans baobabs adults varen viure l’important terratrèmol que va
destruir parcialment la ciutat antiga de Jerusalem o la caiguda de l’Imperi bizantí, en
el segle XV.
Un dels llocs imprescindibles que cal visitar per observar aquesta meravella de la
natura és la regió de Menabe, al sud-oest de l’illa. Allà, on abans hi havia hagut
boscos densos d’arbres de fulla caduca, actualment hi trobam una estepa per on
transcorre una pista forestal amb una filera d’una trentena de baobabs gegantins,
anomenada popularment avinguda dels baobabs.
Aquesta secció de pista (molt freqüentada pels veïns, per cert) fa 250 metres de
llarg, i és especialment interessant per la densitat de baobabs que hi ha, els quals
formaven part d’una selva que va desaparèixer a causa de la intervenció humana.
Aquests exemplars són el que queda d’aquella selva. Als voltants d’aquesta
avinguda també hi ha un gran nombre de baobabs, però més escampats, entre
camps d’arròs.
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Aquests arbres, que abans poblaven gran part de Madagascar, actualment només
es veuen en aquesta cantonada del sud de l’illa, perquè se’n talaren molts per fer-ne
servir la fusta com a material per a la construcció o com a combustible. Per això, els
trobam aïllats enmig d’un paisatge d’estepa, tot i que fa una dècada que estan
protegits per la llei. La seva peculiaritat ha fet de reclam principal de Madagascar i,
malgrat la destrucció del seu hàbitat per a usos agrícoles, la creixent desforestació i
la pressió demogràfica humana, sembla que la pervivència està garantida.
Per cert, a set quilòmetres de l’avinguda dels baobabs hi ha un parell d’espècimens
curiosos que varen néixer molt a prop l’un de l’altre i varen créixer plegats,
enllaçant-se pel tronc. Se’ls coneix com els baobabs amants, i sembla que són els
únics al món amb aquesta característica.
Web Cartografies Ignotes (text adapta t)
https://cartografiesignotes.wordpress.com

1. Madagascar:
a) És una illa on hi ha nou espècies de baobab.
b) És una illa on viu un tipus especial de baobab.
c) És una illa petita i poc poblada de l’oceà Índic.
2. Els baobabs:
a) Poden arribar a viure un miler d’anys.
b) Tenen el tronc prim i de color verd.
c) Tenen arrels en comptes de branques.
3. Al sud-oest de l’illa:
a) Han sembrat trenta baobabs en filera.
b) Hi ha trenta baobabs de mida mitjana.
c) Desaparegué una selva i ara hi ha una estepa.
4. De la fusta d’aquests baobabs:
a) Se’n feien eines agrícoles.
b) No se’n pot fer res, perquè està prohibit.
c) Se’n feia artesania per a reclam turístic.
5. Els baobabs amants:
a) Són dos arbres amb els troncs entrellaçats.
b) Són dos arbres que nasqueren exactament al mateix lloc.
c) Són dos arbres que han crescut en paral·lel.

Encerts
Punts

5
25
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Exercici 2. Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, indicau si les frases que hi ha
a continuació són vertaderes (V) o falses (F). (25 punts)

No esperis a la primavera per renovar la decoració de la teva llar.
Avança’t al cirerer i renova ca teva!
Tant si estàs cercant una renovació total o simplement vols afegir el color de moda al teu
dormitori, cuina o sala, aquest mes és el moment perfecte per modernitzar la teva llar!
Pren nota d’aquestes tendències:
❖ Estil de granja

L’estil rural seguirà marcant tendència el 2020. Combina caixes de fruites, mobles reciclats
i detalls d’estil industrial per donar un estil rústic a la casa.
❖ Paper pintat amb efecte marbre

Aquesta tendència empeny amb força des de la primavera passada, i actualment es
converteix en imprescindible en decoració de la llar.
❖ Coure

Els metalls estan més de moda que mai, però el coure serà el metall del 2020. Els petits
detalls de la llar es convertiran en l’estrella de la decoració si són d’aquest material.
❖ Decoració acrílica

Enguany, el minimalisme es du al màxim grau amb marcs gairebé imperceptibles o taules
de centre transparents.
I, a més, no perdis de vista...
Tauletes de nit modernes
«Com més senzill, millor!» Això és el més important si el que cercam és un estil
minimalista. Els mobles de la teva llar no poden quedar fora d’aquesta tendència. Fes al
teu dormitori una petita posada a punt amb un parell de tauletes de nit noves. Utilitza
palets, caixes de fusta de fruita o taules de fusta per fer-les tu mateix amb uns passos
senzills: retalla els trossos de fusta de la grandària desitjada, allisa cada peça amb una
fregadora, neteja cada peça fins que estigui lliure de pols, fes-hi forats i ajusta amb
caragols cada peça.
6
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Jardí exterior
Si ben bé encara no és temps d’aire lliure, ja pots començar a renovar la teva balconada o
terrassa amb plantes noves. Les enfiladisses són una de les plantes més esteses des de
l’any passat. Poden estar perfectament a la balconada o a la terrassa i només necessiten
un test que no sigui gaire petit (encara que, per descomptat, la planta creix millor com més
espai tenguin les arrels). Per a zones amb ombra, es recomanen exemplars com el potus o
el filodendre, mentre que per a zones assolellades les millors seran les fúcsies, les
campanetes o el gessamí blau.
Efecte desgast
L’efecte desgast en sòls i en parets, que és tendència des de l’any passat, encara no ha
perdut interès. Aquest efecte combina taulons que més aviat semblen estar fets malbé per
un temporal o pel pas dels anys. Com a novetat, hi ha els desgasts extrems i la introducció
de color en certes peces amb aquest acabat. Aquest tipus de presentació està tan ben feta
que és impossible apreciar que en realitat es tracta d’un material ceràmic.
Totdetot. Magazine d’informació, oci i tendències, núm. 69 (maig-juny de 2017) (text adaptat)

V

F

a) Per tenir la llar a la moda, aquesta primavera podem col·locar
mobles de fusta reciclada i empaperar la cuina de paper pintat amb
efecte marbre.
b) Aquest mes, una bona idea per renovar la sala d’estar pot ser
instal·lar-hi un mirall que tengui les vores de ferro.
c)

Si renovam la nostra habitació amb unes tauletes de nit llises fetes
amb la fusta d’una taula, ens estarem posant al dia en decoració.

d) A les terrasses sense gaire sol, plantes com el gessamí blau hi
creixen millor si tenen espai suficient per on enfilar-se.
e) Enguany encara s’usen els trespols ceràmics que imiten la fusta
degradada i envellida.

Encerts
Punts
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0
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BLOC 2. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC (100 PUNTS / mínim 60)

ORTOGRAFIA
Exercici 1. Feis els exercicis que hi ha a continuació d’acord amb cadascun dels enunciats.
(40 punts)
1.1. Col·locau, si cal, accent o dièresi a les paraules subratllades de les frases següents:
— Disculpi, pero aquesta setmana la secretaria general es de viatge.
— Han robat unes joies molt cares.
— Aquesta questio em sembla molt complicada.
1.2. Encerclau l’opció correcta de les que hi ha entre parèntesis:
— Els tècnics (traballaven / treballaven / trebellaven) en un nou model de motor elèctric.
— La meva filla ahir vespre tenia molta (febra / fabre / febre).
— He rebut un (correo / correu / curreu) electrònic d’algú que no conec.
— El (noranta-cinc / noranta cinc / noranta-i-cinc) per cent dels alumnes del curs ha valorat
positivament la professora.
— Les (cales / calas) de Menorca (m’egraden / m’agradan / m’agraden) molt.
— (S’en / Se’n / Se ne) sap res, del fill que viu al Canadà?
— Hem comprat un (jerani / gerani) amb les flors vermelles.
— Els diaris parlen de (l’imminent / la imminent) crisi diplomàtica entre els Estats Units i la
Xina arran de la guerra comercial entre els dos països.
— Ara, amb el (tiket / tiquet / ticket) mensual, pots gaudir d’un nombre (il·limitat / ilimitat /
illimitat) de viatges en metro!
— La (gobernadora / governadora) de Florida ha dit que el temps (empillorarà / empitjorarà /
empijorarà) a causa del cicló tropical.
— Aquest problema ha estat culpa (del organitzador / de l’organitzador / de el organitzador)
de l’acte.
— (Dona-ns / Dona’ns / Donan’s) la teva solidaritat: inscriu-te al nostre programa de
voluntariat!

Encerts
Punts

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9
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7

6

5

4

3

2

1

0

40

38
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MORFOSINTAXI
Exercici 2. Encerclau l’opció correcta de les que hi ha entre parèntesis. (40 punts)

a) Els metges diuen que prendre més de tres (cafens / cafès / cafesos) al dia perjudica l’organisme.
b) Amb aquest coixí tan (flonge / flonjo / flonj) que m’he comprat dormiré molt bé.
c) A l’agència de viatges m’han recomanat que per anar al Nepal (m’endugui / em dugui / n’endugui)
una bona motxilla i unes bones botes.

d) Ens deixaren facturar l’equipatge, (aleshores que / encara que / mentre que) ja era l’hora
d’embarcar a l’avió.

e) No cal que a les llenties (hi / les / lis) posis sal.
f) Quan l’operaren del genoll, ja feia mesos que (s’hagués recuperat / s’hauria recuperat / s’havia
recuperat) de la caiguda.

g) Es tracta del millor restaurant (on / que hi / quin hi) hem menjat enguany.
h) (Tant de bo / Fa por / Tenc la impressió) que prohibeixin aparcar a la plaça Major; així hi haurà més
tranquil·litat al centre de la vila.

i)

En el concurs de pastissos, el meu germà va quedar en (sisena / sexena / sesena) posició.

j)

La senyora Pérez no tornarà de vacances fins d’aquí (amb / a / en) deu dies.

Encerts
Punts

10
40

9
36

8
32

7
28

6
24

5
20

4
16

3
12

2
8

1
4

0
0

LÈXIC
Exercici 3. Encerclau l’opció correcta per completar les oracions següents. (20 punts)

a) Treballa de cuinera, però ara està de baixa perquè s’ha fet (un tallat / un tall / una tallada) a un
dit.

b) N’Albert i en Jesús són dos cosins que sempre (s’avenen / s’adiuen / s’acauen) molt.
c) De trossejar una carn rostida en bocins se’n diu (tronxar / tranxar / trinxar).
d) Per a la comissària de la policia, resoldre aquell crim era un vertader (trancaclosc / trencaclosca /
trencaclosques).

e) En cada taula del restaurant hi havia (una jarra / un jarró / un gerro) amb un gran ram de flors
blanques i vermelles.

f) Si no li importa, preferesc que em mostri aquests llençols (de coton / de cotó / d’alcotó).
g) (La fava / La mongeta / L’enciam) és un llegum verd i prim, de forma plana o arrodonida, i de
llargària variable; se sol consumir bullit.

h) L’economia local es basa en l’agricultura i la (ganaderia / ramaderia / gamaderia).
Encerts
Punts

8
20

7
17,5

6
15

5
12,5

4
10

3
7,5

2
5

1
2,5

0
0
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BLOC 3. EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITES (100 PUNTS / mínim 60)

Exercici 1. Per al vostre aniversari heu celebrat una festa a casa vostra. L’endemà, escriviu
una entrada en el vostre diari personal, de 100 paraules, perquè voleu deixar escrit el
record de com ha anat aquesta celebració. (40 punts)
(Si el text té menys de 80 paraules, l’exercici es qualificarà amb 0 punts i no es corregirà.)
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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Exercici 2. A l’aparcament de l’edifici en què viviu s’han produït darrerament dos
robatoris. Escriviu un missatge de correu electrònic al president o presidenta de la
comunitat de la finca per explicar-li els fets. L’extensió aproximada del cos del missatge
ha de ser de 150 paraules. (60 punts)
(Si el text té menys de 120 paraules, l’exercici es qualificarà amb 0 punts i no es corregirà.)
De:
Per a:
Assumpte:
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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. Coneixença de l’examinand/examinanda. (20 punts)
Exercici 2. Interacció. (40 punts)
Voleu pintar el vostre domicili i contactau amb un professional.
— Examinand A. Sou un pintor o pintora i anau al domicili d’una persona que vol pintar ca
seva per informar-vos del que vol.
— Examinand B. Sou un veí o veïna que ensenyau ca vostra a un professional i li explicau
com voleu que la pinti.
Exercici 3. Intervenció individual. (40 punts)
Fixau-vos en aquestes imatges. Descriviu-les i comparau-les; explicau també què us
suggereixen.
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