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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 del programa El suplement de
Catalunya Ràdio. Heu de respondre si les afirmacions següents són vertaderes
(a) o falses (b).
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
Afirmacions:
1. Segons Twitter Curator, el nom de Johan Cruyff s’ha esmentat més d’un
milió de vegades en 24 hores.
a) Vertader
b) Fals
2. A través del web cruyff.com1947-2016 es va comunicar la mort de Cruyff a
Holanda i es demanava privacitat en el comiat.
a) Vertader
b) Fals
3. L’Ajax demana que es retiri el número 14, que ara porta Mascherano.
a) Vertader
b) Fals
4. Al diari holandès de Volkskrant avui surt una portada de disseny, en forma
de pòster, en blanc, negre i vermell.
a) Vertader
b) Fals
5. Quan al partit entre el Feyenoord i l’Sparta de Rotterdam al minut 14 posen
una imatge de Cruyff en pantalla, se sent un fort aplaudiment.
a) Vertader
b) Fals
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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 matí de Catalunya Ràdio.
6. Gràcies a la reacció del taxista que va anar a cercar els terroristes...
a) es varen accelerar les investigacions.
b) l’atemptat es va poder evitar.
c) no es varen poder agafar totes les maletes que portaven bombes.
7. Pere Vilanova...
a) es troba avui en aquesta tertúlia del programa per donar la seva opinió
sobre el terrorisme gihadista.
b) creu que aquests taxistes belgues no són herois perquè no varen evitar
l’atemptat.
c) és professor en Ciència Política i creu que, en lloc d’herois, el terrorisme
gihadista necessita altres polítiques col·lectives de lluita.
8. Aquesta setmana ha estat de dol internacional a causa...
a) de la mort de 13 estudiants d’Erasmus, l’atemptat a Brussel·les i el
primer aniversari de l’accident de l’avió de Germanwings.
b) del record de l’accident de l’avió de Germanwings, que va costar la vida
a més de dos centenars de persones.
c) de la mort de 13 noies, estudiants d’Erasmus, a l’accident de l’AP-7 a
Barcelona, entre altres coses.
9. Els homenatges per les víctimes de Germanwings...
a) s’han fet durant tota la setmana a tots els països implicats.
b) es varen fer ahir tant a Catalunya com a Alemanya i França.
c) continuen avui a Catalunya.
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10. La presentadora del programa, Marta Romagosa,...
a) reflexiona sobre les víctimes d’aquesta setmana de dol internacional i
propugna l’esforç per gaudir de cada dia de la vida.
b) comenta que totes les famílies de les víctimes han de gestionar el dol de
la mateixa manera.
c) defensa la necessitat de tenir herois en totes les grans històries, per
horribles que siguin.
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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.
FELANITX CELEBRA ELS 90 ANYS DE TIMONER
L’Ajuntament instal·la una placa commemorativa per homenatjar el sis
vegades campió mundial

Guillem Timoner (Felanitx, 1926) continua batent rècords. Si bé fa 50 anys que
va guanyar el sisè i últim mundial de ciclisme en pista rere moto, ara l’aspiració
del felanitxer és arribar al centenari. Aquest passat dijous, dia 24, va complir
90 anys i l’Ajuntament del seu poble de naixement li ha volgut retre un
homenatge envoltat d’amics, familiars i veïns. Ahir, al passeig Ramon Llull, s’hi
va instal·lar una placa commemorativa per aquests 90 anys del ciclista. A tocar
de casa seva, allà on també s’hi troba la seva antiga botiga de bicicletes i on té
el seu particular museu, ple d’èxits, records i trofeus de totes parts del món.
La banda de música li va dedicar un parell de cançons. Timoner s’ho mirava
somrient, content de congregar un centenar de persones. “Els 90 anys han
passat molt aviat. En fa ja 65 que em vaig casar i sóc l’home més feliç del
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món”, declarà l’exciclista. I tan aviat ha passat que ja ha vist créixer una filla,
una néta i néixer un besnét. “Intentarem que sigui campió. Jo li estic guardant
tot el material”, comentava Timoner a la premsa.
La seva felicitat era constant. Ell, que no esperava que tanta gent arribàs a les
portes de ca seva per homenatjar-lo, afirma que la celebració li dóna “molt de
coratge” i va agrair als amics que fossin al seu costat. “Desitj que puguin
continuar així molts anys més”, concloïa damunt l’escenari de la rambla
felanitxera, acompanyat del batle Joan Xamena. El nom de Timoner, avui
encara, traspassa totes les fronteres. Durant l’acte han estat diverses les penyes
ciclistes que s’han atracat a saludar l’excampió mundial. Un ciclista alemany
s’hi va aturar, li donà la mà mentre li mostrava una foto d’una visita que fa dos
anys li va fer. Timoner sovint rep elogis i agraïments d’aficionats d’arreu del
món que arriben a Mallorca per practicar una mica de ciclisme i que s’aturen a
Felanitx per conèixer-lo i intercanviar algunes paraules.
Padrí del ciclisme
Timoner no s’atura. Cada dia pedaleja a les diferents bicicletes estàtiques que
té per casa. S’apunta els quilòmetres que fa, guarda els arxius, i obre les portes
de ca seva per mostrar records, trofeus i les bicicletes que va emprar per fer-se
campió. De fet, un cop retirat, fent vida amb la seva dona Francisca Valcaneras
a Felanitx, no ha deixat mai de pujar al vehicle que tants d’èxits li ha donat. “El
dia que baixi de la bicicleta serà quan m’enterrin”, comentava Timoner a l’ARA
Balears dos anys enrere. Encara no ho ha fet. Ell i el seu amic Toni Moreno van
començar a rodar per Mallorca després de la retirada. Cada cop se’ls unia més
gent. Moreno comenta que “Timoner és un gran amic que ha fet molt” per ell,
tot destacant que és com un més de la família. “Som els padrins del ciclisme a
Felanitx, fa molts anys que hem rodat junts”, comenta.
Martí Gelabert, Ara Balears, 27 de març de 2016 (Adaptació)
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Afirmacions:
1. L’Ajuntament de Felanitx ha homenatjat els 90 anys de Guillem Timoner
amb una placa commemorativa i la dedicació d’un carrer.
a) Vertader
b) Fals
2. Timoner ha estat sis vegades campió mundial de ciclisme en carretera.
a) Vertader
b) Fals
3. L’exciclista felanitxer és conegut mundialment i rep visites de ciclistes que
vénen a Mallorca a competir.
a) Vertader
b) Fals
4. Timoner afirmava fa dos anys que no davallarà d’una bicicleta, tot i que
sigui estàtica, fins al dia que mori.
a) Vertader
b) Fals
5. Toni Moreno és un bon amic de Timoner, que des de sempre ha rodat amb
ell per Mallorca.
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.
ELS ROLLING STONES POSEN FI A LA CENSURA MUSICAL A CUBA
El concert de l’Havana, una fita en la democratització cultural a l’illa després
de dècades de prohibicions

Potser els Rolling Stones són la banda que més vegades ha fet història,
musicalment parlant. Ahir a l’Havana també van fer història política. Lluny
queda la prohibició de vendre discos de rock o les detencions per escoltar-los,
considerats pel govern de Fidel Castro “ritmes del capitalisme”. La primera
visita d’un president nord-americà en actiu, Barack Obama, després de gairebé
90 anys, i el primer concert de la banda britànica tres dies més tard, han fet
que aquesta setmana marqui un punt d’inflexió per a Cuba: l’inici d’una
transició cap a la democratització, també musical.
“Ens agradaria visitar Cuba ara que la situació està canviant. És un lloc on
s’han fet grans passos culturals per al món sencer. Seria interessant. És un lloc
nou per a nosaltres i segurament serem una novetat per a ells”, va indicar el
guitarrista Keith Richards en una entrevista l’any passat sobre el desig dels
Stones de venir a l’illa, que va sorgir a partir de l’interès de Darryl Jones, un
altre integrant de la banda, després d’actuar a l’Havana el febrer del 2015 amb
la banda The Dead Daisies.
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Des d’aleshores, la banda de rock va iniciar un llarg camí d’un any de
preparatius per arribar a la capital cubana. Unes negociacions que van
comptar amb la decisiva mediació de l’ambaixador anglès, Timothy Cole, amb
qui Mick Jagger es va reunir durant una visita a Cuba l’octubre passat. Aquella
estada, en la qual mitjans locals asseguren que Jagger va quedar “enamorat”
de l’illa, van disparar rumors i especulacions que finalment es van concretar l’1
de març.
El diari estatal, Granma, altaveu del règim, dedicava aquesta setmana un article
titulat Cuba, escenari per al rock’n’roll, en què s’elogiava l’arribada de desenes
d’artistes internacionals. “Els Stones mostraran el que és evident. A Cuba el
rock’n’roll passa revista a milers de seguidors de totes les generacions, tant en
el seu vessant clàssic com en les tendències més radicals del metal, que triomfen
amb una enorme força en l’underground local”, deia el text de la publicació
que anys enrere atacava el “capitalisme cultural”. Una mostra del gir polític a
l’illa.
El rock, un gènere arraconat
Les prohibicions del règim han provocat que el públic no conegui a fons els
Stones, però la seva actuació marca un punt d’inflexió en la història del rock
cubà. Sorgit a mitjan dècada dels 50, i influenciat per la proximitat geogràfica
dels EUA, fins als 60 van aparèixer un munt de bandes com Los Llopis o Los
Zafiro. A partir de la Revolució (1959), el rock va resistir, tot i que moltes
bandes i aficionats se sentien fora de context. Durant els anys 70 i 80 el rock va
viure una època de debilitament pel poc espai per vendre’s (tant públic com en
botigues), per les restriccions del règim i perquè la immigració cap als EUA es
va emportar molts fans. El nou boom va arribar als 90, amb la caiguda del Mur
de Berlín, quan moltes bandes cubanes van impulsar el rock local fora del país
i l’obertura de sales a l’Havana.
Després d’una nova recaiguda amb el tancament d’El Patio de María (2003), el
llegendari club de rock a l’illa, el rock cubà ha experimentat un nou auge des
del 2012 amb el sorgiment de noves bandes, com Waiting for Nadia o
Hellgrind.
“Estem encantats de tocar per al poble cubà i per a les bandes de rock
cubanes”, saludava Mick Jagger en la seva arribada a l’illa. I així va ser. Els
Rolling van actuar per a un públic poc coneixedor de la seva música, però
entregat a la importància simbòlica del moment.
Aitor Sáez, Ara Balears, 27 de març de 2016 (Adaptació)
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6. Segons el text...
a) aquesta setmana a Cuba han rebut per primera vegada, en 90 anys, la
visita d’un president nord-americà.
b) la visita de Barack Obama i l’actuació dels Rolling Stones durant aquesta
setmana han marcat un punt d’inflexió per a Cuba.
c) els Rolling Stones no s’havien plantejat mai fer una actuació a Cuba.
7. D’on va sorgir la idea que els Stones fessin un concert a Cuba?
a) D’un altre integrant de la banda, Darryl Jones, que ja hi havia actuat.
b) De l’interès del guitarrista Keith Richards.
c) De les negociacions entre Mick Jagger i l’ambaixador anglès, Timothy
Cole.
8. El diari estatal Granma...
a) segueix atacant el capitalisme cultural.
b) com a altaveu del règim mostra un immobilisme polític a l’illa.
c) a través d’un article enalteix la democratització musical.
9. A partir de la Revolució (1959), el rock cubà...
a) ha passat per diverses fases.
b) s’ha mantingut en una mateixa línia fins avui dia.
c) ha estat prohibit fins avui dia.
10. Com ha rebut el públic cubà l’actuació dels Stones?
a) Amb entusiasme, ja que és un gran seguidor de la banda londinenca.
b) Implicat en la transcendència del moment històric, tot i la desconeixença
de la seva música.
c) En general, amb indiferència; només les bandes de rock autòctones han
mostrat interès.
Ex. 2
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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. L’escenografia del ball que vàrem veure al __________ era __________.
a) casino / fabulossa
b) cassino / fabulosa
c) casino / fabulosa
2. Desgraciadament el sector __________ no té __________.
a) metalúrgic / solució
b) metal·lúrgic / solució
c) metal·lúrgic / sol·lució
3. Na Maria __________ molt __________ amb un vestit d’època.
a) enyora / disfressar-se
b) anyora / disfressar-se
c) enyora / disfrassar-se
4. Si ell continua així, __________ __________ de deutes.
a) contreurà / molts
b) contraurà / molts
c) contraurà / moltes
5. Si agafes el cotxe, __________ el __________, que ha quedat a zero.
a) umpl / dipósit
b) omple / dipòssit
c) omple / dipòsit
6. Mon pare m’ha dit que en Joan té molts de __________ __________.
a) béns / immobles
b) bens / immobles
c) béns / inmobles
7. Si fos __________ pobre, semblaria un __________.
a) més / rodamón
b) mes / rodamón
c) més / rodamon
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8. Acab de veure __________ Rosa, que venia __________ aquí.
a) a na / cap
b) na / cap
c) na / cap a
9. Quina d’aquestes oracions és correcta?
a) M’he oblidat de que teníem aquesta reunió.
b) Trob que tarden molt en començar l’obra.
c) Confiam que ens respondreu aviat.
10. Prendria un cafè __________ l’altre, si no fos per la __________.
a) darrere / cafeína
b) darrera / cafeïna
c) darrere / cafeïna
11. Quina d’aquestes perífrasis d’obligació és incorrecta?
a) Hi ha que traslladar aquest malalt a un altre hospital.
b) S’ha de traslladar aquest malalt a un altre hospital.
c) Cal traslladar aquest malalt a un altre hospital.
12. Quina d’aquestes combinacions de pronoms és correcta?
Els propietaris del bar esperen les caixes de cervesa.
a) Porta-los-les aquesta tarda.
b) Porta’ls-les aquesta tarda.
c) Porta’ls-hi aquesta tarda.
13. Li varen demanar tots els volums i ell només __________ dos.
a) els hi va deixar
b) els va deixar
c) els en va deixar
14. Hola, que hi ha en Salvador? No, __________
a) no hi és.
b) no està.
c) no hi està.
15. Varen declarar que __________ enrere, si haguessin sentit cap renou
sospitós.
a) haguessin tornat
b) haurien tornat
c) tornarien
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16. Heu de portar-vos bé; __________, no anireu al cinema.
a) sinó
b) si no
c) sino
17. Quina d’aquestes oracions és incorrecta?
a) El lleó rugia perquè pressentia la presència de l’home.
b) El lleó rugia ja que pressentia la presència de l’home.
c) El lleó rugia doncs pressentia la presència de l’home.
18. __________, em vaig adonar per la __________ que era diumenge i que la
setmana m’havia passat volant.
a) De sobte / quietud
b) De sopte / quietud
c) De sobte / quietut
19. En Pere és __________, ja que s’ha __________ sense l’ajut d’un mestre.
a) autodidacte / instruit
b) autodidacte / instruït
c) autodidacta / instruït
20. Proposarà el paper a l’actriu __________ ha confiat sempre.
a) en qui
b) en la qual
c) les dues opcions anteriors són correctes
21. Quina d’aquestes oracions és incorrecta?
a) Parlava amb molta sinceritat, el què li provocava problemes.
b) Parlava amb molta sinceritat, la qual cosa li provocava problemes.
c) Parlava amb molta sinceritat, cosa que li provocava problemes.
22. Mentre tu sales la carn jo aniré __________ el foc.
a) encenguent
b) encenent
c) encenint
23. Què vol dir l’expressió fer la guitza a algú?
a) Donar-li una sorpresa.
b) Fer-li el menjar.
c) Importunar-lo.
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24. El germà __________ Miquel ha comprat un regal __________ la seva filla.
a) den / per a
b) d’en / per
c) d’en / per a
25. Esperam que passin una bona __________.
a) estança
b) estada
c) estància
26. Cercam __________ gran per poder-hi viure tots plegats.
a) un habitatge
b) una vivienda
c) les dues opcions anteriors són correctes
27. Quina d’aquestes paraules està ben escrita?
a) Sociolaboral.
b) Socio-laboral.
c) Sòciolaboral.
28. __________ informació que necessitàvem ens l’ha proporcionat __________
OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor).
a) La / la
b) L’ / L’
c) La / l’
29. __________ la finestra perquè fa __________ calor __________.
a) obre / una / insoportable
b) obre / una / insuportable
c) obri / un / insuportable
30. Penjaran la llista d’admesos al __________ d’anuncis de l’institut.
a) tauler
b) taulell
c) tauló
Encerts
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Àrea 4

Expressió escrita

30 punts [mínim: 15 punts]

EXERCICI 1

[15 punts]

Divendres passat vàreu celebrar una festa d’aniversari a ca vostra i una
empresa de càtering us va servir el menjar. Vàreu quedar satisfets, però trobau
que algun detall es podria millorar. Escriviu un missatge electrònic al
responsable de l’empresa per expressar la vostra opinió sobre com va anar tot.
(80-100 paraules)
(!) Escriviu el text en el full òptic.
[En el full òptic, seguiu l’esquema de missatge electrònic que teniu a
continuació.]
De:
Per a:
Tema:

EXERCICI 2

[15 punts]

Avui horabaixa, quan tornàveu a ca vostra amb el cotxe, heu tengut una petita
topada amb un altre vehicle, que n’ha sortit una mica malparat. Com que la
culpa ha estat vostra, la companyia d’assegurances us demana que li envieu la
documentació i que en una carta li expliqueu la vostra versió dels fets. Escriviu
la carta. (150-180 paraules)
(!) Escriviu el text en el full òptic.
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SUPÒSIT 1
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
Heu llogat una casa per Internet per passar-hi uns dies de vacances (amb la
família o amb amics). Quan arribau a la casa, gairebé res no és com apareixia
a l’anunci ni com havíeu sol·licitat.
Examinand A: Sou el llogater i exposau les vostres queixes a l’encarregat i li
demanau que us ofereixin un altre lloc.
Examinand B: Sou l’encarregat i, després d’escoltar les queixes, intentau donar
una solució al client.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Participau en un debat radiofònic sobre els hàbits i costums de les persones de
les grans ciutats durant els caps de setmana. Expressau la vostra opinió sobre
aquest tema.
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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
Sou de viatge i us telefona el vostre fill perquè hi ha una emergència a ca
vostra.
Examinand A: Sou el fill que telefona al pare i li explicau quin problema hi ha.
Examinand B: Sou el pare i indicau al vostre fill què ha de fer.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Sou el director d’una escola o d’un institut que presenta algunes deficiències i
que passa per una greu situació econòmica. Feis una reunió amb els pares per
explicar-los la situació i per fer-los algunes propostes.
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SUPÒSIT 3
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
Formau part de la comissió de festes del vostre poble o de la vostra ciutat i
discutiu la programació de la Festa Major d’enguany.
Examinand A: Proposau algunes activitats que us agradaria que es fessin.
Examinand B: No hi estau d’acord i feis altres propostes.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
L’altre dia hi va haver un incendi a ca vostra. Telefonau a un programa de ràdio
per explicar què va passar i donar les gràcies a tots els que us varen ajudar.
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