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Àrea 1

Comprensió oral

15 punts [mínim: 7,5 punts]

EXERCICI 1

[7 punts]

Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment d’un reportatge d’IB3 notícies.
Heu de respondre si les afirmacions següents són vertaderes (a) o falses (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Afirmacions:
1. La disponibilitat d’informació dependrà de si el mòbil té cobertura o no.
a) Vertader
b) Fals
2. Aquesta nova guia està pensada per ser utilitzada en qualsevol tipus de
dispositiu mòbil.
a) Vertader
b) Fals
3. Sempre que el visitant es trobi pròxim a un punt important de la ruta rebrà
un avís al mòbil.
a) Vertader
b) Fals
4. Els creadors no descarten la idea que aquesta aplicació ajudi a promoure un
tipus de turisme més sensible amb el territori.
a) Vertader
b) Fals
5. L’aplicació ofereix més de dues-centes fotografies i vídeos de tots els camins
de l’illa.
a) Vertader
b) Fals

Ex. 1

Encerts
Punts

5
7

4
5,25

1

3
3,5

2
2,33

1
1,17

0
0

B2
MAIG 2014

EXERCICI 2

[8 punts]

Llegiu els enunciats que teniu tot seguit i, d’acord amb la informació que
escoltareu, indicau l’opció correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
EXTRET DE: El crepuscle encén estels. Ona Mediterrània (Adaptació.)
6. A Mallorca...
a) només es poden cursar estudis de música al Conservatori.
b) el Conservatori Superior comparteix edifici amb el Conservatori
Elemental i amb el Conservatori Professional.
c) l’edifici del Conservatori és molt gran.
7. La jornada de portes obertes que se celebra al Conservatori...
a) s’adreça especialment als estudiants de música de Mallorca.
b) s’adreça només a la gent que vol ampliar els seus estudis musicals.
c) servirà per donar a conèixer el funcionament del Conservatori.
8. Quina de les afirmacions següents és correcta?
a) És habitual que els diferents conservatoris comparteixin el mateix edifici.
b) Estava previst que el Conservatori Superior tingués un edifici propi.
c) Estava previst que el Conservatori Elemental tingués un edifici propi.
9. L’acte serà...
a) dissabte que ve i durarà tot el dia.
b) en dissabte i acabarà amb un concert de la coral del Conservatori.
c) dissabte que ve i acabarà amb un concert de música de cambra.
10. La proposta cultural...
a) està adreçada als alumnes del Conservatori.
b) aposta per donar a conèixer els estudis de piano i fer-ne difusió.
c) té la intenció d’acostar el Conservatori a tots els ciutadans.
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Àrea 2

Comprensió lectora

15 punts [mínim: 7,5 punts]

EXERCICI 1

[7 punts]

Llegiu el text següent i, d’acord amb la informació que hi apareix, digau si les
afirmacions que hi ha a continuació són vertaderes (a) o falses (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Article 17
Bicicletes
1. Les bicicletes han d’anar pel carril per a ciclistes. Si no n’hi ha, sempre han de
circular per la calçada i no per les voravies. Les voravies són per als vianants i, per
tant, les bicicletes no hi poden circular.
2. A zones per a vianants, parcs o zones ACIRE del centre els ciclistes només poden
anar a la mateixa velocitat que els vianants. Superar aquesta velocitat suposa
cometre una infracció.
3. Quan una calçada té més d’un carril, el ciclista ha d’anar pel carril més proper a la
voravia dreta. Si hi ha un carril per a autobusos i taxis, les bicicletes han de circular
devora aquests carrils.
4. Els ciclistes no poden agafar-se als laterals o a cap altra part d’un vehicle
motoritzat per circular. La normativa ho prohibeix.
5. És molt important respectar les normes de circulació per poder circular de forma
segura i evitar accidents.
6. Per ciutat no és obligatori que els ciclistes duguin casc. Malgrat això, és
recomanable portar-ne. Fora de la ciutat sí que és obligatori dur casc. Quan se
circula de nit per la ciutat és obligatori dur els llums de davant i de darrere
encesos. D’altra banda, no es permet circular en bicicleta escoltant música amb
auriculars.
7. Tothom ha de respectar els senyals de trànsit per circular d’acord amb la
normativa vigent. A més, als carrils per a bicicletes hi ha senyalitzacions que els
ciclistes han de complir.
8. Als carrils per a bicicletes hi ha semàfors per als ciclistes a cada cruïlla on també hi
ha semàfors per a vehicles o per a vianants. On no hi ha semàfors, hi ha un senyal
d’admiració al terra que recorda al ciclista que s’acosta a una cruïlla per la qual
giren cotxes i que ha d’extremar les precaucions. Cal recordar que, a les cruïlles on
no hi ha semàfors, tant els vianants com els ciclistes tenen preferència davant els
vehicles.
Ordenança municipal de circulació (Adaptació.)
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Afirmacions:
1. Tant dins ciutat com als afores, és obligatori dur casc quan se circula amb
bicicleta de nit.
a) Vertader
b) Fals
2. Quan hi ha un carril per a autobusos, els ciclistes sempre han de circular
devora la voravia dreta.
a) Vertader
b) Fals
3. Quan el ciclista escolta música amb auriculars circulant per ciutat comet una
infracció.
a) Vertader
b) Fals
4. Per evitar accidents a la calçada, els ciclistes han de circular per les voravies
o pel carril de taxi.
a) Vertader
b) Fals
5. Els ciclistes únicament tenen l’obligació de respectar els senyals de trànsit
que hi ha als carrils per a bicicletes.
a) Vertader
b) Fals
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EXERCICI 2

[8 punts]

Llegiu el text següent i marcau la resposta correcta d’acord amb la informació
que hi apareix.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.

Un de cada cinc embarassos acaba en un avortament involuntari

L’avortament involuntari, la interrupció de la gestació que es produeix durant
les primeres vint setmanes, és més comú del que moltes dones poden pensar.
Segons les dades del portal d’ajuda i salut reproductiva Lainfertilidad.com,
aproximadament un de cada cinc embarassos acaba en un avortament
involuntari.
Les dones de més edat són més propenses que les més joves a patir un
avortament involuntari, ja que tenen més probabilitats de concebre embrions
amb anomalies cromosòmiques. Així, les dones de menys de 35 anys d’edat
tenen una probabilitat del 15 % de tenir un avortament involuntari. En el cas
de les dones d’entre 35 i 45 anys, les possibilitats estan entre el 20 % i el 35 %.
Finalment, les dones de més de 45 anys tenen al voltant d’un 50 % de
possibilitats d’avortar en quedar-se embarassades.
Després de patir un avortament involuntari, moltes dones es demanen si una
actuació seva n’ha estat la causa. Hi ha una sèrie de factors de risc que poden
fer que algunes dones siguin més propenses a patir-ne un. No obstant això, és
important recordar que la majoria d’avortaments involuntaris són causats per
anormalitats cromosòmiques del fetus.
Factors d’estil de vida
Ara bé, certs factors d’estil de vida poden fer que una dona sigui més propensa
a patir un avortament involuntari. Un hàbit que pot contribuir-hi és l’alcohol.
Segons expliquen a Lainfertilidad.com, beure tres begudes alcohòliques o més per
setmana s’associa a una taxa més alta d’aquest tipus d’avortament.
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Fumar cigarrets s’associa a la infertilitat i a l’avortament involuntari. Segons la
Societat Americana de Medicina Reproductiva (ASRM), entre les dones
fumadores que se sotmeten a la fecundació in vitro les taxes d’avortament
involuntari són més altes. A més, els efectes negatius de fumar són també més
pronunciats en pacients d’edat avançada.
El consum de cafeïna durant l’embaràs també es relaciona amb l’avortament
involuntari. Segons un estudi realitzat el 2008 per la Divisió de Recerca de
Kaiser Permanent, les dones que consumeixen 200 mg o més de cafeïna cada
dia (dues tasses o més de cafè) són dues vegades més propenses a patir un
avortament que les dones que no en consumeixen gens.
Altres factors de risc que poden estar relacionats amb l’avortament involuntari
són l’exposició a toxines (la radiació, el plom, el mercuri, els solvents de neteja i
els pesticides), la diabetis mal controlada, l’obesitat, els problemes hormonals,
certes infeccions i algunes proves invasives.
Ara Criatures, desembre de 2013 (Adaptació.)
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6. L’avortament espontani...
d) succeeix molt poc sovint.
e) és molt més elevat en dones de menys de 35 anys.
f) és molt més elevat en dones de més de 45 anys.
7. Aquesta interrupció de l’embaràs es deu, principalment, a...
d) algun defecte dels cromosomes fetals.
e) la responsabilitat de la gestant.
f) un fet espontani sense causa.
8. L’alcohol és un factor que condiciona la taxa d’avortament natural...
d) només si l’embarassada és fumadora.
e) si l’embarassada té més de 35 anys.
f) i, per tant, tenen més risc les embarassades amb aquest hàbit.
9. Segons el text, quin dels enunciats següents és el correcte?
d) Si es consumeixen 200 mg de cafeïna en tot l’embaràs hi ha més risc de
patir un avortament involuntari.
e) Hi ha dones que, per diversos factors, són més propenses a patir un
avortament involuntari.
f) En el cas de la fecundació in vitro, si la dona duu una vida sana no hi ha
cap possibilitat que pateixi un avortament involuntari.
10. Segons el text...
d) l’edat de la dona embarassada condiciona el risc de patir un avortament
involuntari.
e) l’avortament involuntari es pot produir durant tot l’embaràs.
f) si s’evita el consum d’alcohol i de tabac no es produeix mai cap
avortament espontani.
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Àrea 3

Domini pràctic del sistema lingüístic

15 punts [mínim: 7,5 punts]

Marcau la resposta correcta (a, b o c) en cada cas.
(!) Escriviu la resposta en el full òptic.
1. S’ha fet donant de _________ òssia.
a) mèdula
b) mèdul·la
c) medul·la
2. Al casal _________ hi podreu comprar _________ de comerç just.
a) jovenil / cacau
b) juvenil / cacau
c) juvenil / cacao
3. A la plaça de l’_________ hi ha indigents _________.
a) església / contínuament
b) esglèsia / contínuament
c) església / continuament
4. Varen posar l’_________ quan _________.
a) autoescola / festetjaven
b) autoscola / festetjaven
c) autoescola / festejaven
5. No _________ si saps d’on _________.
a) se / véns
b) sé / véns
c) sé / vens
6. Li hauries d’_________ el detall que t’ha fet.
a) agrair
b) agraïr
c) agraí
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7. Els turistes que vénen a les Balears són majoritàriament_________.
a) extrangers
b) estrangers
c) extranjers
8. Tenia molt bona _________ i molta _________.
a) actitud / voluntat
b) actitud / voluntad
c) actitut / voluntat
9. La presa de _________ en aquesta matèria no depèn dels altres _________.
a) decisió / països
b) decissió / països
c) decisió / païssos
10. Hi havia _________ a la reunió?
a) qualcú
b) qualcun
c) qualqún
11. Ella venia _________ representant de les associacions de _________ de
les Illes Balears.
a) com a / celiacs
b) com /celíacs
c) com a / celíacs
12. Aquest gust _________ canyella em recorda la _________.
a) de / infantessa
b) a / infantesa
c) de / infantesa
13. Volem dos _________ i un _________, per favor.
a) cafens / tallat
b) cafès /tallat
c) cafèns /tellat
14. Quina pregunta més _________ que em va fer la _________.
a) difícila / psicòlega
b) difícil / psicòlega
c) difícil / psicòloga
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15. Ens _________ a la fila _________, davant de tot!
a) colocaren / una
b) col·locaren / u
c) col·locaren / una
16. Quina d’aquestes combinacions de pronoms és correcta?
a) Regalaré flors a les meves germanes: els en regalaré.
b) Regalaré flors a les meves germanes: els hi regalaré.
c) Regalaré flors a les meves germanes: les hi regalaré.
17. Envia _________ per correu electrònic i així la podré imprimir en color.
a) ‘m-la
b) me la
c) -me-la
18. Atenció! No _________ de vista els objectes personals.
a) perdeu
b) perdigueu
c) perdigau
19. Hem trobat _________ meu professor de Pilates al supermercat.
a) al
b) en el
c) el
20. _________ Isabel ha recollit el full de preinscripció _________!
a) Na / a l’institut
b) N’ / a l’institut
c) Na / al institut
21. Va dir que no _________ el pastís fins dijous.
a) feria
b) faria
c) faría
22. M’estim més anar a París. _________ podríem anar a final de mes!
a) En
b) Hi
c) Ø
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23. La pel·lícula _________ parlava no va tenir gaire èxit.
a) de que
b) de la què
c) de la qual
24. _________ tot el que sap es pot donar per satisfet.
a) Sabent
b) Sapigent
c) Sapiguent
25. Acabam d’arribar, ja _________ a Ferreries.
a) som
b) estam
c) esteim
26. Estic _________ amb la pujada _________.
a) mal humorat / de l’IVA
b) malhumorat / de l’IVA
c) malhumorat / del IVA
27. Comprarem plats i tassons de cartó _________ nins que vénen a la festa.
a) pels
b) per els
c) per als
28. Les flors que més m’agraden són les de _________.
a) girasol
b) girassol
c) gira-sol
29. Va demanar una tassa de _________ ben _________.
a) xocolate / calenta
b) xocolata / calenta
c) xocolata / calent
30. No _________ res del que s’ha dit a la reunió.
a) han entès
b) han entes
c) han entegut
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Encerts
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Àrea 4

Expressió escrita

30 punts [mínim: 15 punts]

EXERCICI 1

[15 punts]

Vàreu agafar en préstec un llibre de la biblioteca pública de la vostra ciutat.
Avui, heu rebut un avís en què us recorden que ja us ha caducat el període de
préstec del llibre. Escriviu un missatge electrònic per justificar el motiu pel qual
encara no l’heu tornat. (80-100 paraules)
(!) Escriviu el missatge en el full òptic.
[En el full òptic, seguiu l’esquema de missatge electrònic que teniu a
continuació.]
De:
Per a:
Tema:
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EXERCICI 2

[15 punts]

Fa un mes que vàreu comprar un cotxe de segona mà a un concessionari de la
vostra ciutat. Ja l’heu hagut de dur al taller dues vegades per diverses avaries i
ara l’aire condicionat no funciona. Escriviu una carta de reclamació al
concessionari on vàreu comprar el cotxe. Explicau els fets d’ençà que el vàreu
comprar i reclamau que us paguin les factures del taller. (150-180 paraules)
(!) Escriviu la carta en el full òptic.
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SUPÒSIT 1
Àrea 5

Expressió oral

Exercici 1

25 punts [mínim: 12,5 punts]

No puntua

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

15 punts

Interacció entre els examinands
S’acosta l’estiu i heu decidit llogar un habitatge per passar-hi les vacances. Per
aquest motiu, visitau una agència immobiliària.
Examinand A: Exposau a l’agent immobiliari quin tipus d’habitatge voleu
llogar, a quin lloc, per quin temps, etc.
Examinand B: Sou l’agent immobiliari i teniu diferents ofertes per al vostre
client.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Heu fet feina durant molts d’anys a una empresa i us ha arribat l’hora de la
jubilació. Feis un dinar de comiat amb els vostres companys i els dedicau unes
paraules per agrair el temps que heu fet feina plegats.
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SUPÒSIT 2
Àrea 5

Expressió oral

25 punts [mínim: 12,5 punts]

Exercici 1

No puntua

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

15 punts

Interacció entre els examinands
Us agrada molt viure en un poble, sempre hi heu viscut.
Examinand A: Viviu en un poble petit i estau encantat de viure-hi. Explicau al
vostre company quins són els avantatges de viure-hi i si hi trobau cap
inconvenient.
Examinand B: Viviu a la ciutat i no ho canviaríeu per anar a viure en un poble.
Explicau al vostre company quins són els avantatges de viure-hi i si hi trobau
cap inconvenient.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Fa dies que us voleu donar de baixa de la companyia de telèfon, però cada
vegada que hi telefonau surt el contestador automàtic. Deixau un missatge al
contestador per explicar el motiu de la vostra decisió.
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SUPÒSIT 3
Àrea 5

Expressió oral

Exercici 1

25 punts [mínim: 12,5 punts]

No puntua

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

15 punts

Interacció entre els examinands
Teniu el costum de mirar la televisió molt sovint.
Examinand A: Normalment mirau la televisió cada dia. Explicau al vostre
company quins programes us interessen més i per què.
Examinand B: Generalment no mirau la televisió. Justificau per què i explicau
què feis en comptes de mirar-la.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Sou el president d’una comunitat de veïns. Avui feis una reunió i la començau
explicant els problemes que hi ha a la finca i les solucions que proposau.
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B2 SOLUCIONARI – MAIG 2014
Àrea 1

Comprensió oral

Exercici 1
1b – 2b – 3a – 4a – 5b
Exercici 2
6b – 7c – 8b – 9c – 10c
Àrea 2

Comprensió lectora

Exercici 1
1b – 2b – 3a – 4b – 5b
Exercici 2
6c – 7a – 8c – 9b – 10a
Àrea 3

Domini pràctic del sistema lingüístic

1c – 2b – 3a – 4c – 5b – 6a – 7b – 8a – 9a –10a – 11c – 12c – 13b – 14c – 15b –
16a –17c – 18a – 19c – 20a – 21b – 22b – 23c – 24a – 25a – 26b – 27c – 28c –
29b – 30a

