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Àrea 1

Comprensió oral

15 punts [mínim: 7,5 punts]

Exercici 1

7 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades uns consells sobre conducció segura amb
motocicleta. Heu de respondre si les afirmacions següents són vertaderes (a)
o falses (b), d’acord amb la informació del text que escoltareu.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
EXTRET DE: YouTube (Trànsit Catalunya)

1. Dur sempre els llums encesos de les motocicletes és una recomanació.
a) Vertader
b) Fals
2. Els moviments en zig-zag estan prohibits.
a) Vertader
b) Fals
3. La distància de detenció és l’espai que es recorre entre el moment en què
el conductor comença a frenar i el vehicle s’atura.
a) Vertader
b) Fals
4. La distància de detenció varia en funció de si la calçada està banyada o no
ho està.
a) Vertader
b) Fals
5. Tot i que cal continuar treballant-hi, en la darrera dècada s’ha aconseguit
que disminueixi la mortalitat dels motoristes a la carretera.
a) Vertader
b) Fals
Ex. 1
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Punts

5
7

4
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Exercici 2

8 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades una notícia sobre les espècies protegides
de les Balears. Llegiu els enunciats que teniu a continuació i, d’acord amb la
informació de la notícia, indicau l’opció correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.
EXTRET DE: YouTube (Televisió de Mallorca)

6. Els plans de protecció d’espècies amenaçades inclouen...
a) només espècies animals.
b) només espècies vegetals.
c) espècies animals i vegetals.
7. S’anomenen espècies endèmiques les que...
a) són exclusives d’un lloc concret.
b) estan amenaçades i en risc d’extinció.
c) estan protegides.
8. A les Balears hi ha...
a) més espècies en risc que a la resta d’Espanya, però només 12 tenen pla de
protecció.
b) aproximadament 80 espècies en risc, però només 12 tenen pla de protecció.
c) 12 espècies en risc, però només 2 tenen pla de protecció.
9. Quina circumstància ha afectat negativament els recursos per als plans de
protecció?
a) La conjuntura econòmica.
b) La manca de fons de la Unió Europea.
c) La falta d’experts.
10. Les primeres actuacions de protecció recauran sobre...
a) el ferreret i el virot petit.
b) la saladina de Capdepera.
c) la tortuga mora.

Ex. 2
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Àrea 2

Comprensió lectora

Exercici 1

15 punts [mínim: 7,5 punts]
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.

Medicaments ansiolítics
1. Què són?

Els ansiolítics són medicaments que actuen sobre el sistema nerviós central per
reduir l’angoixa i l’ansietat del pacient. S’utilitzen, per tant, per tractar els
símptomes de nerviosisme, insomni, ansietat... La gran majoria de medicaments
usats amb aquesta finalitat són les anomenades benzodiazepines.

2. Tipus de benzodiazepines

Entre les benzodiazepines podem distingir les que tenen un efecte de durada
curta (entre 2 i 10 hores) i les que tenen un efecte de durada llarga (els efectes es
mantenen més de 12 hores).
La velocitat amb què s’inicia l’efecte també és important. Per exemple, davant
d’un problema d’insomni en el qual es presenta retard a l’hora d’agafar el son,
s’ha de prescriure una benzodiazepina que es caracteritzi per un inici de l’acció
bastant immediat i que aquesta acció sigui de durada curta, per no deixar
somnolència residual l’endemà.
En canvi, en l’insomni que es manifesta amb una despertada primerenca, cal
prescriure un fàrmac que tingui una absorció una mica més lenta però que no
tingui uns efectes de durada llarga, per tal que s’ajusti al període natural del son.
Davant d’una situació d’ansietat se solen prescriure les benzodiazepines que
tenen un efecte més durador, però en una situació en què cal un efecte terapèutic
ràpid (per exemple, un atac de pànic) s’han d’usar les que tenen un inici d’acció
immediat.

3. Poden causar dependència?

La selecció d’un tipus determinat de medicament ansiolític, sigui una
benzodiazepina o un altre fàrmac relacionat, així com de quina ha de ser la dosi
per a cada persona, es fa tenint en compte el tipus d’acció que es necessita i els
riscos o efectes adversos que es puguin presentar amb més probabilitat. Amb les
benzodiazepines d’acció llarga, per exemple, pot produir-se somnolència
excessiva, la qual pot ocasionar accidents en el maneig de maquinària o en la
conducció, o bé més probabilitat de caigudes en les persones d’edat avançada.
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Cal tenir present, així mateix, que són medicaments que poden causar
dependència física i psicològica; per tant, s’han d’usar durant períodes de temps
curts. Si s’abandona un tractament de llarga durada de manera brusca, el pacient
pot presentar símptomes d’abstinència.
És important complir correctament el tractament prescrit per evitar possibles
efectes no desitjats i per controlar les nombroses interaccions que poden
presentar-se amb altres fàrmacs que prengui el pacient.

4. La dosi

Són medicaments que cal usar en la menor dosi efectiva i durant un període de
temps limitat, o fins i tot de manera intermitent.
No s’han de prendre juntament amb begudes alcohòliques, ja que aquesta
combinació potencia l’acció depressora del sistema nerviós.
www.farmaceuticonline.com (adaptació)

1. Els ansiolítics que es recepten habitualment tenen un efecte de durada
curta.
a) Vertader
b) Fals
2. Només la presa d’ansiolítics abusiva causa efectes secundaris.
a) Vertader
b) Fals
3. No tots els ansiolítics són benzodiazepines.
a) Vertader
b) Fals
4. La dosi necessària d’ansiolític es determina exclusivament en funció dels
símptomes del pacient i de la combinació amb altres fàrmacs.
a) Vertader
b) Fals
5. Quan el pacient deixa de prendre els ansiolítics d’una manera sobtada,
pateix símptomes d’abstinència.
a) Vertader
b) Fals
Ex. 1
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Exercici 2

8 punts

Llegiu aquest text sobre el Palau de Congressos de Palma i marcau la
resposta correcta d’acord amb la informació que hi apareix.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.

Palau de Congressos de Palma
L’arquitecte

Francisco Mangado és un arquitecte de prestigi internacional, un arquitecte
compromès amb la seva obra, que fuig de les modes i defensa una arquitectura
integrada en l’espai i en el temps. Un home del nord enamorat de la llum del
Mediterrani i de Mallorca, content que el projecte del Palau de Congressos de
Palma li doni l’excusa per visitar assíduament l’illa.
Va néixer a Navarra el 1957, i va estudiar a l’Escola d’Arquitectura de la Universitat
de Navarra, on es va llicenciar el 1981. Va rebre el premi al millor projecte de final
de carrera i el segon premi nacional d’acabament d’estudis d’arquitectura.
Actualment té l’estudi a Pamplona, i des de l’inici de la seva carrera professional
ha combinat la docència amb el seu treball com a arquitecte. Des de 1982 és
professor de Projectes a l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Navarra;
també imparteix classes a l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Texas, a
l’Escola Graduada de Disseny de la Universitat de Harvard, a l’Escola
d’Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya i en el Màster de
Disseny Arquitectònic a la Universitat de Navarra.
Francisco Mangado ha rebut nombrosos premis i mencions. A més d’haver
obtingut el Premi FAD d’Arquitectura el 2004 per l’Auditori de Pamplona, se li han
concedit, entre d’altres, la primera menció honorífica del primer Premi
d’Urbanisme MOPU (1987) i la menció honorífica del jurat en el Premi
Internacional d’Arquitectura Andrea Palladio (1991). Mangado també ha rebut
prestigiosos premis fora d’Espanya, com el Premi d’Arquitectura Ciutat de Thiene
el 1993.
Entre les seves obres més representatives hi ha la plaça de Carlos III a Olite
(Navarra), la plaça del barri històric d’Estella, el Club de Golf de Zuasti, el Palau de
Congressos i l’Auditori de Navarra, el Centre d’Exposicions i Congressos de
Palència, la plaça de Felipe II de Madrid i el Museu Arqueològic de Vitòria.
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L’obra de Mangado també està reconeguda a l’estranger. És el creador a Goa
(l’Índia) d’un monestir, una església i un centre assistencial; al Japó ha construït la
Biblioteca Kansai-kan. A Europa destaquen la plaça de Pey-Berland, a Bordeus
(França), i el complex format per una plaça, un centre de cultura i una església a
Thiene (Itàlia).

El projecte

El Palau de Congressos de Francisco Mangado es pot interpretar com a dos grans
traços que discorren segons els límits nord i sud de la parcel·la que hi ha davant la
mar. Dos traços de murada desposseïts de densitat física però dotats d’intensitat
funcional i de significació arquitectònica.
Un està orientat al nord i conté tots els serveis de suport als usos principals, i
també els accessos de subministrament i personal. Però el més important,
orientat al sud i a la mar, és una façana profunda, constituïda per un entramat
vertical que rememora la densitat de les murades, de quatre metres de
profunditat, que evita la il·luminació directa de l’interior però que ha permès
col·locar-hi escales, les quals, en pujar-les o davallar-les, deixen veure l’horitzó
marítim.
Elevats en el darrer nivell, hi ha les sales de congressos i un gran restaurant
entorn d’un jardí penjant amb vistes obertes a la mar. Aquestes zones estan
directament connectades, mitjançant un pont, a l’hotel. Allà hi ha gimnasos, una
piscina, un centre termal i també un altre restaurant de dimensions més reduïdes.
Les sales de congressos s’han pensat amb la idea que permetin el màxim grau
d’ús i flexibilitat. A més d’utilitzar-les per a grans congressos (amb una capacitat
aproximada de 2.400 persones), hi ha la possibilitat de convertir-les en un
auditori. Totes les sales també es poden dividir mitjançant plafons mòbils i,
d’aquesta manera, s’hi poden fer simultàniament congressos menors.
La materialització de tot l’edifici pretén, d’una banda, utilitzar la llum de Palma i
crear un sistema de reflexos i ombres marcats. D’altra banda, la idea és
configurar un gran peix que jeu a la vorera de la mar, de formes i geometries
definides però de trànsit suau, la qual cosa explica la geometria contínua de la
coberta.

www.pcongressosdepalma.palma.cat (adaptació)
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6. L’arquitecte Francisco Mangado...
a) va rebre el seu primer premi l’any 2004.
b) dissenya projectes que segueixen plenament la moda.
c) va començar la docència un any després d’haver acabat la carrera.
7. La part principal del Palau de Congressos està orientada...
a) al nord.
b) al sud.
c) a l’hotel.
8. Quina de les afirmacions següents és correcta?
a) A l’entresol del Palau de Congressos hi ha un jardí penjant amb vistes a la
mar.
b) A l’hotel del Palau de Congressos hi caben aproximadament 2.400 persones.
c) El complex del Palau de Congressos representa un peix en estat immòbil.
9. De les següents afirmacions sobre el complex de Mangado descrit en el
text, indicau quina és la correcta:
a) L’únic accés a l’hotel és des de l’exterior; concretament, s’hi ha d’accedir
des de la planta baixa de la façana orientada al sud.
b) Les sales de congressos no solament es poden convertir en un auditori, sinó
que poden tenir diferents usos, segons les necessitats.
c) El complex consta únicament d’un restaurant, el qual està situat al pis
superior i gaudeix d’unes vistes esplèndides a la badia.
10. Quina d’aquestes afirmacions sobre Mangado és falsa?
a) Tots els seus projectes sempre aprofiten la llum del Mediterrani.
b) Ha estat premiat internacionalment.
c) Professionalment, sempre ha combinat l’arquitectura i la docència.

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.

Quins dies __________ de vacances __________ estiu?
a) ens n’anirem / a l’
b) ens anirem / per l’
c) nos anirem / per l’

2.

Indicau quina de les frases següents és correcta:
a) Les monges del monasteri el·laboren unes pastes de canyella
meravelloses.
b) Les monges del monestir elaboren unes pastes de canyella meravelloses.
c) Les monges del monesteri elaboren unes pastes de canyella maravelloses.

3.

Aquesta Llei pretén evitar l’especulació ________________ i preveu sancions
de _______________ 40.000 euros per a qui no la compleixi.
a) inmobiliària / fins a
b) immobiliària / fins a
c) inmobiliària / fins

4.

Si telefona l’encarregat, __________ que la reunió s’ha ajornat.
a) comenta-l’hi
b) comenta-li
c) comenta’l

5.

L’__________ es tira al fons de la mar perquè el vaixell no es desplaci.
a) ham
b) ancla
c) àncora

6.

Hem arribat tard...
a) tot i que hi han hagut retencions a la carretera.
b) havent-hi retencions a la carretera.
c) perquè hi havia retencions a la carretera.

7.

____________ hivern passat, cada dia fa el dinar _______ Irene i _______ seus fills.
a) Desde l’ / per na / pels
b) Des del / per n’ / pels
c) Des de l’ / per a na / per als
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8.

El bloc B de l’hospital __________ __________ Unitat d’__________.
a) acolleix / la / Alèrgia
b) acull / la / Al·lèrgia
c) aculleix / l’ / Al·lèrgia

9.

Quina oració està accentuada correctament?
a) Què vols que faci, que talli les tomàtigues i les albergínies?
b) Ho faríen amb més il·lusió si no fos perquè mai no els valoren la feina.
c) Contràriament a allò que pensàvem en un principi, els dictamens del jurat
ens seràn favorables.

10. __________ a la __________ que han __________ avui val 10 euros.
a) Afeitar-se / barbaria / inaugurat
b) Afeitar-se / barberia / inagurat
c) Afaitar-se / barberia / inaugurat
11. En quina parella les paraules són sinònimes?
a) Contar / sumar.
b) Comandar / encarregar.
c) Empegueir-se / avergonyir-se.
12. Quina d’aquestes oracions és correcta?
a) Quan hi ha desacord, convé trobar el punt medi.
b) El medi natural dels peixos és l’aigua.
c) Encara que no ho sembli, l’avió és el medi de transport més segur.
13. La __________ tracta els __________ de les ungles del peu amb làser.
a) podòloga / fongs
b) podòleg / foncs
c) podòlega / fongs
14. Per fidelitzar els clients de la teva botiga, __________ unes bones
promocions.
a) ofereix-los
b) oferir-los
c) oferi-lis
15.  Has corregit els exàmens?
 No, avui encara no he fet __________.
a) cap
b) ningun
c) res
16. Indicau quina és la frase correcta:
a) Quan puguis, em diràs quant tens previst agafar les vacances?
b) Quants d’anys tenies quan vares acabar la carrera?
c) Quant a la teva proposta, encara no sé quant et contestaré.
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17. El Costa Concordia és un creuer que __________ a la costa italiana l’any 2012
__________ 32 persones mortes.
a) es va enfonsar / i va deixar
b) es va fondre / deixant
c) es va esfondrar / deixant
18. En quina opció les dues paraules són femenines?
a) Costum / dent.
b) Suor / calor.
c) Llegum / anàlisi.
19. Per sort, el vent s’ha aturat. Avui no __________ fa __________ com ahir.
a) Ø/ tant
b) en / tant
c) en / tan
20. He tirat __________ les dues pomes que eren __________.
a) als fems / podrides
b) a la basura / pudrides
c) a les escombraries / pudrides
21. Fes-ho...
a) el millor que sabis.
b) tan bé com sàpigues.
c) lo millor que sàpigues.
22. Marcau la frase correcta:
a) La marquessa i la comtessa són molt aficionades a la casa.
b) La marquesa i la comtessa són molt aficionades a la caça.
c) La marquesa i la comtesa són molt aficionades a la cassa.
23. Quin text està ben puntuat?
a) Praga, és una ciutat petita i es pot conèixer a peu, per la qual cosa no és
necessari emprar el transport públic.
b) Praga és una ciutat petita i es pot conèixer a peu, per la qual cosa no és
necessari emprar el transport públic.
c) Praga és una ciutat petita i es pot conèixer a peu. Per la qual cosa, no és
necessari emprar el transport públic.
24. Quina relació de gerundis és correcta?
a) Coneguent / visquent / pareixent.
b) Coneixent / vivint / collint.
c) Podent / volguent / cresquent.
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25. Completau aquesta dita: “No s’ajunten...
a) per falta de fam.”
b) quan no hi veuen.”
c) que no s’assemblin.”
26. En quina d’aquestes oracions s’han de completar tots els espais amb la
vocal a?
a) Quan puguis, vin__ a casa a arreglar-me l’av__ria.
b) L’equip científic __valuarà el n__ixement d’aquesta nova illa d’origen
volcànic.
c) M’he tacat el d__vantal fent la beixamel per als can__lons.
27. Quin és el plural correcte d’aquesta oració?: “Li ha regalat un paraigua
beix”.
a) Els ha regalat uns paraigües beixos.
b) Lis ha regalat uns paraigües beixos.
c) Els hi ha regalat uns paraigües beixs.
28. La generositat és la __________ __________ destaca n’Alfons.
a) virtut / per la qual
b) virtud / per la que
c) virtud / per qui
29. __________ hagin arribat a Nova York amb molt de retard.
a) Pot ser que
b) Potser que
c) Ves a saber si
30. S’anomena __________ la part de la cara que s’estén a cada costat des de
davall l’ull a la barbeta.
a) barra
b) mentó
c) galta

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

30 punts [mínim: 15 punts]

(!) Escriviu el text en el full òptic. No heu de lliurar aquests fulls.
No hi poseu les vostres dades personals.
Exercici 1

[15 punts]

Una amistat vostra acaba de publicar aquest missatge en una xarxa social.
Contestau-li amb la vostra opinió. (80-100 paraules)
(Si el cos del text té menys de 65 paraules, no es corregirà.)

RESPOSTA

Bon dia!
Aquests mesos m’ha encantat anar a comprar als centres comercials
i a les botigues. M’agradaria que obrissin tots els festius i els caps de
setmana de l’any. No entenc com és que hi ha gent que no hi està
d’acord.

Exercici 2

[15 punts]

Sou un col·laborador de la revista Vida Sana. Triau un tema dels quatre que es
proposen i redactau un article per publicar en aquesta revista. (150-180
paraules)
(Si el cos del text té menys de 130 paraules, no es corregirà.)
EXCURSIÓ EN FAMÍLIA: UNA MANERA D’ENFORTIR ELS VINCLES FAMILIARS

EVITA QUE ELS TEUS FILLS PATEIXIN OBESITAT INFANTIL
GENER: EL MES IDEAL PER COMENÇAR L’OPERACIÓ BIQUINI
UN NOU PROPÒSIT: DEIXAR DE FUMAR
1
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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
Participau en un programa radiofònic en què es debat una reforma circulatòria
que l’Ajuntament vol dur a terme al barri on viviu. D’acord amb aquesta reforma,
el vostre carrer es convertirà en zona de vianants.
Examinand A. Sou propietari d’una cafeteria del carrer i estau totalment a favor
de la reforma.
Examinand B. Sou veí del carrer i us oposau amb contundència al canvi que vol fer
l’Ajuntament.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Sou el president d’una associació de veïns i, en vista que s’acosta la festivitat del
patró del barri, heu convocat els socis a una reunió. Explicau-los totes les activitats
previstes amb motiu d’aquestes festes.
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SUPÒSIT 2
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
L’Ajuntament de la vostra ciutat telefona als ciutadans per reclamar-los sancions,
multes o recàrrecs pendents per infraccions que s’han comès.
Examinand A. Treballau a l’Ajuntament i sou l’encarregat de fer aquestes
telefonades. Telefonau a un ciutadà i l’informau del pagament que té pendent:
quin és el motiu d’aquest pagament, quin termini té per fer-lo, etc.
Examinand B. Sou el ciutadà que rebeu aquesta telefonada i us sorprèn moltíssim
que us reclamin un pagament. Demanau a l’empleat de l’Ajuntament tota la
informació i explicacions que considereu necessàries i mostrau el vostre desacord
amb aquesta reclamació.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Feis feina en una empresa i sou l’encarregat del personal. Avui comença un
empleat nou. Explicau-li amb exactitud tot el que necessita saber: com funciona
l’empresa, quines seran les seves tasques, quin horari haurà de fer, etc.
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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
En un bloc de pisos amb molts de veïns i amb un gran pati central, fa anys que
alguns veïns proposen construir una piscina en aquest pati. Finalment avui es fa
una reunió per decidir si es faran les obres.
Examinand A. Sou un dels propietaris que defensen la construcció de la piscina.
Exposau tots els arguments a favor d’aquesta idea.
Examinand B. Sou un dels propietaris que no volen que es construeixi la piscina.
Argumentau els motius pels quals us oposau a fer aquestes obres.

Exercici 3

10 punts

Intervenció individual
Avui és el darrer dia de classe d’un curs de formació que us ha agradat molt. En
nom de tots els alumnes, us dirigiu al professor per valorar la feina que ha fet,
proposar-li algunes millores per a pròximes edicions i agrair-li la seva dedicació.

