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Àrea 1

Comprensió oral

15 punts [mínim: 7,5 punts]

EXERCICI 1

7 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades una notícia relacionada amb les olimpíades de
formació professional, denominades SpainSkills. Responeu, segons el text, si les
afirmacions següents són vertaderes (a) o falses (b).
EXTRET DE: IB3 notícies
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
1. No hi havia hagut mai representants menorquins a les olimpíades de formació
professional.
a) Vertader
b) Fals
2. Enguany, en la modalitat de cuina, s’hauran d’elaborar 14 racions especials per a
comensals amb intoleràncies alimentàries.
a) Vertader
b) Fals
3. Els guanyadors d’aquestes olimpíades competiran a Europa.
a) Vertader
b) Fals
4. Els tallers de mecànica de formació professional de Menorca són els més ben
equipats de les Balears.
a) Vertader
b) Fals
5. Els participants menorquins pertanyen a les especialitats d’instal·lacions
frigorífiques i climatització, mecànica, cuina i desenvolupament de pàgines web.
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 del programa
que escoltareu, indicau l’opció correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
EXTRET DE: Estat natural (Andorra TV)
6. Els mapes d’usos del sòl...
a) són el mateix que les fotografies aèries destinades a l’estudi del territori.
b) s’elaboren a partir de fotografies aèries.
c) Cap de les opcions anteriors no és correcta.
7. Els estudis sobre els canvis en el territori d’Andorra se centren...
a) exclusivament en un aspecte: la vegetació.
b) en diversos aspectes: vegetació, agricultura i urbanisme.
c) bàsicament en els nuclis urbans.
8. Les zones dedicades a l’agricultura han disminuït a Andorra a causa...
a) del canvi econòmic.
b) del canvi climàtic.
c) de la densificació del bosc.
9. Quina és l’afirmació correcta?
a) El CENMA disposa de mapes que preveuen canvis climàtics i de població.
b) Els mapes de 1995 i de 1972 fan referència a les cobertes del sòl.
c) Els mapes de 2003 i de 2012 són cartografies sobre població.
10. Quina opció sintetitza correctament el contingut del reportatge?
a) Andorra és un país canviant pel que fa al territori, a causa dels diferents mapes d’usos
del sòl.
b) El CENMA és l’organisme dedicat exclusivament a elaborar treballs cartogràfics
d’Andorra.
c) L’estudi dels canvis en el territori andorrà es fa a partir de mapes d’usos del sòl i
estudis de predicció.
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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.

Taller tèxtil artesà
Teixits Vicens és un taller tèxtil artesà de caràcter
familiar ubicat a Pollença que es dedica a la
fabricació de teles mallorquines, conegudes
popularment com a robes de llengües.
Posam tot el nostre esforç a mantenir l’esperit
artesà i mediterrani que caracteritza el nostre producte, tot cuidant especialment la
conservació, la innovació i el perfeccionament de les nostres teles.
El procés d’elaboració de les nostres teles mallorquines
La part bàsica del procés de fabricació és manual, com es feia antigament. Es prepara
l’ordit a base de cotó blanc i es tenyeix en proporcions segons el dibuix desitjat. Per aquest
motiu, la roba de llengües no fa anvers ni revers, sinó que a les dues cares té un dibuix
idèntic. El tenyit es fa a base de colors sòlids.
Un cop tenyida la tela, es fa la composició del dibuix, el procés més delicat i complicat.
Posteriorment, es duu al teler per donar cos a la tela amb lli mitjançant un teixit a la plana.
Finalment, la tela resultant fa 1,50 metres d’ample, i la seva composició és sempre de fibres
naturals: un 70 % de cotó i un 30 % de lli.
Un producte molt versàtil
A Teixits Vicens treballam per fer de cada llar un espai còmode i confortable.
El nostre extens catàleg de teles ens possibilita múltiples aplicacions: vestits, calçat, roba de
taula, cobrellits, coixins, edredons, sofàs, butaques, tapisseries, cortines, bosses... que
s’adapten perfectament a tota mena d’ambients, rústics, clàssics o moderns.
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Tot això amb un denominador comú: la qualitat. Una qualitat final que només s’obté
després de molts d’anys d’esforç mantenint el millor de la tradició, utilitzant els millors
materials, les fibres naturals i els colors bells, que donen a les nostres teles aquest caràcter
tan especial.
Tractament de les teles
Abans de rentar la tela per primera vegada, banyau-la i seguidament introduïu-la al tambor
de la rentadora. Rentau-la a una temperatura màxima de 30º C.
A causa del caràcter artesanal dels nostres teixits, s’han de seguir aquestes senzilles
instruccions per poder-ne gaudir molts d’anys. Si no es fa així, la tela pot sofrir desperfectes
i perdre qualitat. A més, s’ha de tenir en compte que el teixit pot encongir-se un 5 %.
El sistema artesanal de tenyir pot produir petites variacions en els colors que no són
considerades defectes.
www.teixitsvicens.com (adaptació)
1. A més de seguir la tradició, aquesta empresa també innova i millora el seu
producte.
a) Vertader
b) Fals
2. La roba de llengües no té anvers ni revers perquè es tenyeix quan ja està teixida.
a) Vertader
b) Fals
3. No tot el procés de producció és manual.
a) Vertader
b) Fals
4. Perquè la tela no s’encongeixi, s’ha de rentar a més de 30 ºC.
a) Vertader
b) Fals
5. Si la tela té variacions en el color és perquè no s’han seguit correctament els
consells de manteniment.
a) Vertader
b) Fals
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EXERCICI 2

8 punts

Llegiu aquest text i marcau la resposta correcta d’acord amb la informació que hi
apareix.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
NORMATIVA DELS USUARIS DE L’AUTOBÚS

 A partir de quina edat es pot viatjar tot sol?

A partir de 12 anys. Si encara no tenen aquesta edat, els usuaris han d’anar acompanyats
d’una persona de més de 12 anys o disposar d’una autorització expedida pel Consorci de
Transports de Mallorca (CTM).
 Puc dur la meva mascota dins el bus?

No, no es poden transportar animals, excepte cans d’assistència per a persones afectades
per disfuncions visuals, d’audició o d’altre tipus.
 Hi ha seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda?

Sí. Les empreses que presten el servei tenen l’obligació de reservar els sis seients més
propers al conductor per a l’ús preferent de persones amb mobilitat reduïda (persones
amb discapacitat física o cognitiva, persones majors, dones embarassades, persones que
duguin infants al braç i, en general, persones que per les seves circumstàncies personals no
puguin viatjar dretes sense risc). Les persones amb mobilitat plena, i a petició del
conductor, estan obligades a desocupar el seu seient si és d’ús preferent per a persones
amb mobilitat reduïda. A més, tots els autobusos poden ser utilitzats per persones amb
cadira de rodes.
 Quin equipatge es pot transportar dins els busos?

Les persones usuàries tenen dret a:
o Transportar equipatge de mà (paquets, bosses o objectes de petites dimensions) dins la

cabina de viatgers, sempre que no representi cap perill, no pugui causar molèsties a
altres viatgers i es pugui ubicar sota el seient davanter o al portaequipatge superior.
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o Transportar maletes, carretons d’anar a comprar, cotxets de nadó plegats o altres

embalums voluminosos, sota la seva responsabilitat i d’acord amb les condicions
següents:

 Cada persona pot transportar a més de l’equipatge de mà un únic embalum, que
no pot superar els 100 x 60 x 30 centímetres, excepte en el cas de cotxets de nadó
plegats, patinets plegats, monopatins i instruments musicals, no subjectes a aquestes
dimensions.
 Si el vehicle està dotat de bodega portaequipatge, l’embalum s’hi ha de deixar
obligatòriament; en cas contrari, es pot ubicar dins la cabina de viatgers a l’espai
específicament habilitat per transportar objectes.
 Puc transportar la meva bicicleta dins el bus?

Les persones usuàries tenen dret a:
 Transportar una bicicleta plegada com a part del seu equipatge.
 Transportar una bicicleta no plegable, sota la seva responsabilitat, tant pel que fa als
danys que pugui patir la mateixa bicicleta com pels que es puguin causar a tercers, i
sempre que el vehicle estigui dotat de portabicicletes exterior o de bodega
portaequipatge.
 Quin és el bitllet de màxim valor amb què es pot adquirir un títol de transport dins

el bus?

Les persones usuàries tenen dret a adquirir un bitllet de transport amb paper moneda de
fins a 20 euros. En el cas de bitllets de transport amb un preu superior a 20 euros, el viatger
té dret a utilitzar paper moneda de fins a 50 euros.
www.tib.org (adaptació)

6. Dins els autobusos hi poden viatjar...
a) menors de 12 anys i mascotes en general (dins cistelles de transport).
b) animals que assisteixen persones.
c) usuaris només a partir de 12 anys.
7. Els usuaris poden transportar...
a) només equipatge de mà.
b) equipatge de mà i un altre embalum.
c) una bicicleta a la part posterior de la cabina.
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8. Els seients més acostats al conductor...
a) són d’ús exclusiu per a dones embarassades i persones que viatgen amb infants.
b) no poden ser ocupats per persones sense necessitats de mobilitat específiques.
c) tenen un ús preferent per a usuaris amb mobilitat reduïda, tot i que poden ser usats
per persones sense necessitats.
9. Sempre es pot pagar el tiquet de l’autobús...
a) amb bitllets de 20 euros.
b) amb bitllets de 50 euros.
c) amb bitllets de 20 i de 50 euros.
10. Quins objectes han d’anar dins la bodega portaequipatge de l’autobús?
a) Un nombre indefinit d’embalums per usuari, sempre que no superin els 100 x 60 x 30
centímetres.
b) Els embalums (un per persona), que, excepte en el cas d’objectes específics, no poden
superar unes dimensions determinades.
c) Les mascotes, que sempre han d’anar dins receptacles específics, i també les
bicicletes plegables.
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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.

Dorm profundament al sofà,
a) pot ser està cansat.
b) potser està cansat.
c) a lo millor estarà cansat.

2.

La presentació de la novel·la serà al Casal de Barri. L’adreça és la següent:
a) Avi. de la Mar, num. 7, 2on pis, 1ª.
b) Avin. de la Mar, n. 7, 2on pis, 1era.
c) Av. de la Mar, núm. 7, 2n pis, 1a.

3.

Si __________ venir un quart d’hora abans, em __________ un bon favor.
a) podéssiu / feríeu
b) poguéssiu / faríeu
c) puguéssiu / fareu

4.

N’Àgueda és molt __________. Despús-ahir em __________ una cosa de fa dos anys!
a) rancorosa / retragué
b) rancunosa / retraié
c) rencorosa / retregué

5.

La modista m’ha fet una brusa __________ i ben __________.
a) grissa / elegant
b) gris / eleganta
c) grisa / elegant

6.

Indicau quina és la substitució de pronoms correcta:
—Has comprat els diaris a ton pare?
—Sí, __________ he comprats ben prest.
a) els hi
b) els n’
c) els
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7.

En quin grup hi ha una paraula que, pel significat, no s’adiu amb les altres?
a) cabellera, ris, serrell
b) rovell, vellut, seda
c) llampegar, ennuvolar-se, emboirar-se

8.

Quina d’aquestes frases és correcta?
a) Alerta amb aquest pou, que és molt fons!
b) Davant la incòmoda pregunta, ha respirat fons i no ha contestat.
c) Ha desenfocat el fons de la fotografia per destacar-ne els elements en primer terme.

9.

__________ el botó verd i __________ el comprovant de l’operació.
a) Pitgi / imprimiu
b) Pitjau / imprimeixi
c) Pitjau / imprimiu

10. En quina opció les tres paraules són correctes?
a) clatell, munyeca, espatla
b) canell, engonal, hombro
c) maluc, aixella, colze
11. Em fa la __________ que amb aquesta __________ no arribarem enlloc.
a) impressió / discussió
b) impresió / discusió
c) impressió / discusió
12. Abraçava __________ seu marit i __________ tranquil·litzava.
a) el / el
b) al / el
c) al / li
13. Indicau quina de les tres frases és incorrecta:
a) Les verdures que m’agraden menys són els espinacs.
b) El millor del dinar són les postres.
c) Les llenties són les llegums més consumides.
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14. La plaça és __________ l’església. Hi arribareu abans si seguiu recte i agafau el
primer carrer a __________.
a) darrera / l’esquerra
b) darrere / l’esquerre
c) darrere / l’esquerra
15. El metge em va demanar que _____________ _____________ em volia auscultar.
a) tussís / per a què
b) tossís / perquè
c) tossés / per què
16. Quina frase està accentuada correctament?
a) A la fi heu comprès que ho havíem fet sense voler.
b) Si fòssiu valents, hauríeu participat en el triatló.
c) Seríen un dels millors productors agrícoles si la plaga no els hagués destruït la
collita.
17. Sempre recordaré els amics __________ vaig passar l’adolescència.
a) amb que
b) amb els que
c) amb els quals
18. Quin text està ben puntuat?
a) Na Mònica no té vergonya, gens ni mica: sempre accepta qualsevol invitació (te, cafè,
infusions, etc.).
b) Na Mònica, no té vergonya, gens ni mica: Sempre accepta qualsevol invitació (te,
cafè, infusions, etc.).
c) Na Mònica, no té vergonya, gens ni mica. Sempre accepta qualsevol invitació (te,
cafè, infusions, etc.).
19. Esper que les fàbriques de sabates de les Illes __________ calçat de qualitat.
a) continuin produïnt
b) continuïn produïnt
c) continuïn produint
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20. Avui havia d’explicar els exercicis de matemàtiques a les meves germanes petites,
però no he tengut temps i __________ hauré d’explicar demà.
a) els les
b) els els
c) lis hi
21. Indicau quina és la frase correcta:
a) Estic tan ocupat que no sé quan podré venir.
b) Quant feia la marató anava tan cansada...
c) Quan de temps fa que no plou tan?
22. La meva cunyada, que és __________, fa feina en un laboratori.
a) biòleg
b) biòlega
c) biòloga
23. Quina és l’opció correcta?
a) visquent
b) riguent
c) traient
24. El carnisser m’ha venut uns bistecs boníssims. Avui vespre __________ torrarem un
parell per sopar.
a) Ø
b) en
c) els
25. Hem deixat la roba estesa defora durant tota la nit...
a) per aquest motiu ha fet serena i s’ha banyat.
b) no obstant s’ha banyat degut a la serena.
c) i s’ha banyat a causa de la serena.
26. —Pots venir a ajudar-me un segon, per favor?
—Sí, ara __________.
a) hi aniré
b) vendré
c) vaig
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27. Per aprovar les oposicions, _________ estudiar cada dia.
a) hi ha que
b) tens que
c) cal
28. Indicau en quina frase l’ús dels verbs és correcte:
a) Si hagués arribat més prest, hauria pogut dinar amb vosaltres.
b) M’agradaria molt que venguis de viatge amb nosaltres.
c) L’obrer es va caure d’una bastida situada a 12 metres d’altura.
29. Quin significat té la frase feta anar-se’n en orris?
a) perdre la raó, patir una malaltia mental
b) no sortir bé, espatllar-se, perdre’s
c) anar equivocat, no encertar
30. ________________ ha obert el termini ______________ als cursos de doctorat __________
alumnes graduats.
a) La Universitat / d’inscripció / per als
b) L’Universitat / d’inscripció / pels
c) L’Universitat / de inscripció / pels

Encerts
Punts
Encerts
Punts
Encerts
Punts
Encerts
Punts

30
15,00
22
10,00
14
5,83
6
2,50

29
14,38
21
9,38
13
5,42
5
2,08

28
13,75
20
8,75
12
5,00
4
1,67

27
13,13
19
8,13
11
4,58
3
1,25

26
12,50
18
7,50
10
4,17
2
0,83

25
11,88
17
7,08
9
3,75
1
0,42

24
11,25
16
6,67
8
3,33
0
0

23
10,63
15
6,24
7
2,92
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Àrea 4

Expressió escrita

EXERCICI 1

30 punts [mínim: 15 punts]
15 punts

Una amistat vostra acaba de publicar aquest missatge en una xarxa social. Contestauli amb la vostra opinió. (80-100 paraules)
(!) Escriviu el text en el full òptic.

RESPOSTA

Bon dia!
Ara que s’acosta l’estiu, pensava que seria fantàstic que es permetés als
cans nedar en qualsevol platja. M’encantaria anar-hi amb la meva
cussa, na Boira. No entenc com és que hi ha gent que no ho veu bé...

EXERCICI 2

15 punts

La directora territorial ha demanat consell als treballadors de les seves oficines sobre
com estalviar. Com a portaveu del personal, escriviu-li una carta per explicar-li
algunes mesures d’estalvi que es podrien aplicar a l’empresa. (150-180 paraules)
(!) Escriviu el text en el full òptic.
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SUPÒSIT 1
Àrea 5

Expressió oral i interacció

Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Interacció entre els examinands

25 punts [mínim: 12,5 punts]
No puntua

15 punts

Viviu al centre de la ciutat. Aquest estiu, com s’havia previst, s’ha batut el rècord històric
d’arribada massiva de turistes. Comentau amb un amic aquest fet.
Examinand A. Defensau el turisme de masses perquè trobau que comporta molts de
beneficis.
Examinand B. Estau en contra d’aquest tipus de turisme i pensau que s’ha d’optar per un
model diferent.

Exercici 3

Interacció individual

10 punts

Teniu una casa als afores de la ciutat i la voleu vendre. Una família d’Andorra ha vengut a
veure-la. Parlau-los dels avantatges de la casa i de la zona on està ubicada i també dels
avantatges de l’illa en general.
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SUPÒSIT 2
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Interacció entre els examinands

No puntua

15 punts

Heu quedat amb el vostre millor amic perquè necessitau parlar amb algú de confiança.
Examinand A. Darrerament, heu tengut diversos problemes amb la vostra parella i heu
decidit separar-vos-en.
Examinand B. Us vàreu divorciar fa anys. Aconsellau el vostre amic a partir de la pròpia
experiència.

Exercici 3

Interacció individual

10 punts

Sou el president d’una associació de voluntaris del lloc on viviu. Avui hi ha la primera
reunió: presentau l’associació als assistents i explicau-los quins són els objectius que es
volen aconseguir i quines són les accions previstes.
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SUPÒSIT 3
Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Interacció entre els examinands

No puntua

15 punts

Sou un grup d’amics que voleu organitzar un viatge.
Examinand A. Proposau fer un viatge cultural a una ciutat.
Examinand B. Proposau fer un viatge d’aventura i de contacte amb la natura.

Exercici 3

Interacció individual

10 punts

Formau part d’una associació anomenada Vida Saludable. Heu de fer una petita xerrada a
un grup de persones interessades a millorar els seus hàbits alimentaris. Explicau-los com
ho poden fer.
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SOLUCIONARI

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