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ÀREA 1.

Comprensió oral

15 punts (mínim: 7,5 punts)

ÀREA 1. Exercici 1

7 punts

Llegiu els enunciats que teniu a continuació. Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment
del programa L’ofici d’educar de Catalunya Ràdio. D’acord amb la informació, indicau l’opció
correcta.
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.

1. Avui, al programa L’ofici d’educar, Jaume Centelles ens presenta el seu llibre Obriu les portes.
a) Vertader
b) Fals
2. Aquest llibre ha inspirat la lletra d’una cançó.
a) Vertader
b) Fals
3. Gemma Capdevila ha col·laborat en l’adaptació del text d’aquest llibre.
a) Vertader
b) Fals
4. Aquest llibre és ideal per als nins de primària, ja que ho poden entendre tot molt bé.
a) Vertader
b) Fals
5. La bellesa dels colors de les imatges contrasta amb la tristor de tots els rostres.
a) Vertader
b) Fals
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ÀREA 1. Exercici 2

8 punts

Llegiu els enunciats que teniu a continuació. D’acord amb la informació que escoltareu dues
vegades, indicau l’opció correcta.
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.
EXTRET DE: Sans i estalvis, Catalunya Ràdio

6. En el programa d’avui...
a) es responen les preguntes que han enviat els oients.
b) es contesta la pregunta formulada per en David.
c) es respon una pregunta que ha arribat a sans@catradio.cat.
7. Quina afirmació és correcta?
a) El cafè és la beguda més consumida al món.
b) A Catalunya es prenen 3 kg de cafè per família a l’any.
c) A Finlàndia es prenen 9,6 kg de cafè per persona a l’any.
8. Els estudis dels anys 70 sobre el consum de cafè...
a) es varen fer només a fumadors.
b) no varen tenir en compte els fumadors.
c) varen excloure els fumadors.
9. Avui en dia es considera que...
a) el cafè estimula el sistema nerviós central, el múscul cardíac i la diüresi.
b) tres tasses de cafè diàries eviten la mort prematura.
c) el cafè redueix l’estat d’alerta i agitació.
10. L’única evidència científica és que el cafè...
a) millora el rendiment esportiu.
b) provoca Parkinson.
c) pot ser saludable.
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ÀREA 2.

Comprensió lectora

ÀREA 2. 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.

QUÈ ES COU PER MENORCA?

ELS FRUITS D’UNA BONA FEINA

Aquesta setmana he pogut assistir, com a membre del jurat, al concurs de cuina que organitza
l’Associació de Cuiners Residents a les Illes Balears (ASCAIB) i veure que l’escola de cuina
guanyadora era el centre Maria Àngels Cardona de Ciutadella i que la resta de membres del
jurat, on hi havia grans professionals de la categoria de Tomeu Caldentey i Koldo Royo, amb
estrella Michelin, o altres de renom com l’eivissenc Pepe Bonet, i les mallorquines Maria Salinas,
Marta Rosselló i Cati Pieras, entre d’altres, valoraven, com ho feien els companys de la premsa
especialitzada, el plat que havia presentat a concurs Cristina Llorens Mesquida, amb la seva
ajudanta Àngela López Velázquez. També el jurat interior, el que seguia les tècniques de treball
a la cuina, format per José Cortés i Claudio Lemos, a més de professors de l’Escola d’Hoteleria de
la UIB, va destacar la bona feina i professionalitat d’aquestes dues joves promeses de la cuina
menorquina.
Aquests són els fruits d’una feina ben feta, els fruits de gairebé 30 anys de l’Escola de Cuina i
d’Hoteleria de Menorca en el si del Maria Àngels Cardona, per on al llarg d’aquests anys han
passat els que avui són els grans referents de la nostra gastronomia, com Felip Llufriu, Dani
Coca, Joan Bagur, Tolo Carrasco i molts altres, i que avui es confirmen amb aquest darrer
guardó, que de segur que no en serà el darrer. La feina de tot un equip de professors es veu
recompensada amb aquests reconeixements i més quan són per segon any consecutiu.
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Ara per ara, ser alumnes de cuina o d’hoteleria del Cardona obre moltes portes, és sinònim de
qualitat, de garantia, i és per açò que aquesta feina de gairebé 30 anys ha de ser més que
reconeguda, i és tot un encert que el Govern de les Illes Balears també hi hagi posat el seu gra
d’arena, perquè en un parell de cursos puguin gaudir d’unes noves instal·lacions, més dignes,
més modernes i obertes a la ciutat com a centre de la nova cuina menorquina.

Fornada amb futur
Cristina Llorens ja va ser la guanyadora en la passada edició del concurs amb la versió d’un dels
plats més emblemàtics de la nostra cuina, l’oliaigua, i enguany ha revalidat el concurs d’ASCAIB
amb un consomé de verdures i bolets, que és ben digne d’estar a les minutes i cartes dels grans
restaurants de l’illa. També va representar les Illes a la fase de l’Estat, on va aconseguir un
meritori sisè lloc.
El proper mes de març una altra alumna del centre, també molt ben preparada, Esperança
Canals, serà l’encarregada de representar el centre ciutadellenc al prestigiós Nacional Protur
Chef, que es fa a sa Coma, Mallorca, on de segur demostrarà també les bones maneres del
Cardona.
Finalment, s’ha d’apuntar que dilluns que ve l’Associació de Periodistes i Escriptors
Gastronòmics de les Illes Balears farà entrega dels seus premis en l’edició de Mallorca a l’IES
Juníper Serra, i el proper 9 de març ho farà en l’edició de Menorca al Maria Àngels Cardona, i
que està previst al mes d’abril que faci per primera vegada els premis a Eivissa, que es durien a
terme a l’escola d’hoteleria de Sant Antoni.
Com podeu veure, la gastronomia a les Illes està en un dels seus punts més àlgids i és el
complement ideal per desestacionalitzar les temporades turístiques, especialment a Menorca i
les Pitiüses.

Bep Al·lès, Ara Balears, 24 de febrer de 2018 (adaptació)
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1. Els cuiners que han format part del jurat organitzat per ASCAIB tenen tots estrella
Michelin.
a) Vertader
b) Fals
2. Cristina Llorens Mesquida i Àngela López Velázquez són dues joves promeses de la cuina
mallorquina.
a) Vertader
b) Fals
3. L’oliaigua, plat emblemàtic de la cuina menorquina, ha guanyat enguany el concurs
d’ASCAIB.
a) Vertader
b) Fals
4. L’Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears lliurarà els seus
premis a diferents illes durant els mesos de març i abril.
a) Vertader
b) Fals
5. Els estudis de gastronomia del Maria Àngels Cardona ajuden a desestacionalitzar el
turisme a les Illes Balears.
a) Vertader
b) Fals
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ÀREA 2. 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.

I SI LES CLASSES COMENÇASSIN A LES DEU?

Una de les etapes més exigents des del punt de vista educatiu i formatiu és l’adolescència. Per
aquest motiu, normalment als instituts s’avança l’hora d’inici de les classes a les vuit del matí.
Tanmateix, l’experiència indica que als adolescents els agrada anar a dormir i aixecar-se més tard.
Aquest fet provoca una discrepància respecte a l’avançament de l’horari als instituts. Influeix
l’hora d’inici de l’activitat acadèmica en el rendiment escolar dels adolescents? Aquesta és la
pregunta que s’han fet l’investigador Paul Kelley i els seus col·laboradors, de diverses universitats
d’Anglaterra i els Estats Units. Segons un treball que han publicat a la revista Frontiers in Human
Neuroscience, si s’endarrerís l’hora d’entrada als instituts fins a les deu del matí en comptes
d’avançar-se a les vuit, milloraria el rendiment acadèmic i la salut física i mental dels adolescents.

Una qüestió de ritmes circadiaris
Fa temps que se sap que el ritme circadiari canvia de manera significativa durant l’adolescència,
un canvi que reverteix quan s’arriba a l’edat adulta. El ritme circadiari és un cicle biològic que dura
aproximadament 24 hores, i es genera de manera automàtica gràcies a determinats processos
genètics, cerebrals i fisiològics. La seva funció és fer que el cos s’avanci als canvis de l’exterior,
com per exemple a les fluctuacions de temperatura i de lluminositat associades al cicle dia-nit.
Aquesta anticipació optimitza el funcionament fisiològic i la utilització de recursos. Per això
agafam somnolència una estona abans d’anar a dormir, i el cos es comença a activar abans que
ens despertem. Durant l’adolescència, però, el ritme circadiari s’altera de forma programada, de
manera que la somnolència nocturna s’inicia més tard, i al matí el cos també es comença a activar
de manera espontània més tard.
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Els adolescents necessiten dormir unes 8 hores de mitjana. Un treball fet el 2014 pel Centre de
Prevenció i Control de Malalties de l’Acadèmia Americana de Pediatria va demostrar que en els
adolescents que dormen menys de sis hores, una condició que es pot produir amb certa facilitat si
van a dormir tard com els demana el cos i s’aixequen d’hora com exigeixen els horaris acadèmics,
s’incrementa significativament la probabilitat de patir obesitat i depressió, i d’iniciar-se en el
consum de drogues. Per veure fins a quin punt començar les classes massa d’hora al matí afecta el
rendiment cognitiu dels adolescents i la seva salut física, Kelley i els seus col·laboradors van fer un
seguiment d’un grup de noies i nois d’edats compreses entre els 13 i els 16 anys durant un
període de 4 anys.

Resultats contundents
El disseny de l’estudi és simple. El primer any els estudiants van iniciar les classes a les vuit i mitja.
Després, durant el segon i tercer any del treball, se’ls va endarrerir l’hora d’inici fins a les deu.
Finalment, el quart any es va tornar a avançar l’hora d’entrada a l’institut a les vuit i mitja. Cada
any es va quantificar el nombre de dies que faltaven perquè estaven malalts, i també el rendiment
acadèmic segons les puntuacions obtingudes als exàmens oficials. Finalment, aquests valors es
van comparar amb la mitjana de la població estudiantil que havien estat entrant sempre a l’institut
a les vuit i mitja del matí.
Els resultats obtinguts van ser concloents. En primer lloc, quan es va endarrerir l’hora d’entrada, el
nombre de dies que els estudiants faltaven a l’institut perquè estaven malalts va disminuir un 50%.
En avançar de nou l’hora d’inici de les activitats acadèmiques durant el quart any del treball, va
tornar a augmentar un 30%.
Pel que fa al rendiment cognitiu valorat a través de les qualificacions acadèmiques oficials, durant
els dos anys que els estudiants van entrar a les deu del matí, el percentatge d’alumnes que van
aconseguir un bon progrés acadèmic va augmentar un 20% respecte a la resta de població
estudiantil. I en tornar a avançar l’hora d’entrada, va tornar a disminuir i es va acostar novament
al de la població general, tot i que es va mantenir més elevat, possiblement per l’avantatge
cognitiu que havien assolit els dos cursos anteriors.
Segons conclouen els autors del treball, si s’endarrerís l’hora d’entrada als instituts fins a les deu
del matí, milloraria el rendiment cognitiu general dels alumnes i la seva salut física, al mateix
temps que disminuiria la probabilitat que desenvolupassin trastorns com obesitat, depressió i
addiccions a substàncies estupefaents. La raó és que l’exigència acadèmica quedaria emmarcada
en les hores més propícies del peculiar ritme circadiari dels adolescents.
David Bueno, Ara.cat, 2 de març de 2018 (adaptació)
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6. Què és el ritme circadiari?
a) Un cicle biològic que dura unes 24 hores i depèn només de processos fisiològics i cerebrals.
b) Un cicle biològic que permet que el cos s’avanci als canvis de temperatura o de llum.
c) Un cicle biològic que es manté igual en totes les etapes de la vida.
7. Qui és Paul Kelley?
a) El director de la revista Frontiers in Human Neuroscience, que ha publicat un treball sobre el
rendiment acadèmic dels adolescents.
b) Un col·laborador d’una universitat d’EUA que investiga el rendiment escolar en
l’adolescència.
c) Un investigador que es planteja la millora del rendiment acadèmic dels adolescents a través
de l’endarreriment de l’hora d’entrada als instituts.
8. Segons el treball de l’Acadèmia Americana de Pediatria, els adolescents...
a) necessiten dormir vuit hores diàries.
b) que no dormen les hores necessàries són més propensos a patir certes malalties.
c) que no dormen suficientment cauen en el consum d’estupefaents.
9. Quin resultat va donar l’estudi de Kelley?
a) Que si els adolescents entraven més tard a classe, l’absència davallava.
b) Que l’hora d’entrada als instituts no condicionava el rendiment acadèmic.
c) Que si els adolescents entraven més tard a classe, el fracàs escolar augmentava.
10. Quin és el tema d’aquest article?
a) El fracàs escolar en l’adolescència.
b) Els mals hàbits dels adolescents.
c) La influència del ritme circadiari en els adolescents.
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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.

Quina d’aquestes paraules no està ben separada?
a) si-tu-a-ci-ó
b) jo-ia
c) vo-sal-tres

2.

L’_______________ és l’acumulació ______________ de greix.
a) obesitat / excessiva
b) obessitat / excesiva
c) obesitat / excesiva

3.

No em vàreu dir que _______________ els bitllets amb _______________ de resident?
a) traurieu / desconte
b) trauríeu / descompte
c) treuríeu / descomte

4.

A Menorca ha ______________ notablement la producció _______________ .
a) davellat / ramedera
b) devallat / remadera
c) davallat / ramadera

5.

La meva _______________ no sap fer un bon _______________ dels nous electrodomèstics.
a) padrina / ús
b) àvia / us
c) pradina / ús

6.

 _______________ tens, estàs enfadat?
 _______________ que ho estic.
a) Què / Si
b) Que / Sí
c) Què / Sí

7.

Has _______________ les peces d’aquesta _______________ .
a) desmontat / pulsera
b) desmuntat / polsera
c) desmuntat / pulsera
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8.

Quina oració està ben accentuada?
a) A l’exàmen de geografia han demanat les regions de l’Àsia central.
b) El camaleó és un rèptil que canvia de color segons les circumstàncies.
c) En aquesta fàbrica d’automòbils utilitzen maquinaria textil.

9.

Va _______________ que en poc temps es _______________ la comissió.
a) adduir / constituiria
b) adduïr / constituïria
c) adduir / constituïria

10. Ens hem trobat _______________ parents a la festa, però només hem saludat _______________ la
tia Dolors.
a) als / a
b) els / Ø
c) els / a
11. Marca l’oració correcta.
a) Insisteixen a declarar-se innocents.
b) Estic segura de què trobaràs les claus a qualsevol racó.
c) No sé quan de temps duraran les obres.
12. Tots esperen els resultats, però no _______________ diran fins demà.
a) els les
b) els els
c) els hi
13. Les alicates són a la caixa d’eines. Quan acabis, _______________ .
a) torna’ls-hi
b) torna-l’hi
c) torna-les-hi
14. Si us _______________ entrenat més, _______________ guanyat el partit.
a) haguéssiu / hauríeu
b) haguesiu / haurieu
c) haguessiu / haguessiu
15. _______________ tot d’una, _______________ , no veuràs el final de la pel·lícula.
a) Vine / sinó
b) Vine / si no
c) Vina / sino
16. L’artista va fer tots els possibles _______________ l’exposició fos un èxit.
a) perquè
b) per a què
c) perque
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17. Marcau l’oració correcta.
a) Al pacient li han fet diverses anàlisis de sang, ja que el seu diagnòstic presentava moltes de
dubtes.
b) Al pacient li han fet diversos anàlisis de sang, ja que el seu diagnòstic presentava moltes de
dubtes.
c) Al pacient li han fet diverses anàlisis de sang, ja que el seu diagnòstic presentava molts de
dubtes.
18. Na Maria vol ser _______________ o _______________ , però tot depèn de la nota que tregui a la
selectivitat.
a) infermera / metgessa
b) enfermera / metgessa
c) enfermera / metgesa
19. L’escriptora _______________ varen donar el premi és molt coneguda.
a) que
b) a la qual
c) a la que
20. Na Clàudia no fa gaire exercici, _______________ a la llarga li pot ser perjudicial.
a) cosa què
b) la cual cosa
c) fet que
21. Què vol dir l’expressió “tenir la mà foradada”?
a) Ser molt pegador.
b) Ser poc hàbil.
c) Ser molt gastador.
22. Gràcies al _______________ hem pogut _______________ la quantitat de pluja que ha caigut
aquesta nit.
a) pluviòmetre / mesurar
b) pluviómetre / amidar
c) pluviometre / medir
23. _______________ infantesa el nin va demostrar símptomes d’altes capacitats per a la música.
a) Des de la
b) Desde la
c) Desde l’
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24. Hem pogut llegir un _______________ del discurs que la presidenta pronunciarà demà.
a) esborrador
b) esborrany
c) borrador
25. La societat _______________ està formada per diverses _______________ .
a) nord-americana / races
b) nordamericana / raçes
c) nort-americana / rasses
26. Han detingut el _______________ autor de l’_______________ .
a) pressunte / atentat
b) pressumpte / atemtat
c) presumpte /atemptat
27. Aquell polític es _______________ quan parla en públic i no s’expressa _______________ .
a) bloqueja / espontàniament
b) bloquetja espontàneament
c) bloquetja / espontaniament
28. La seva _______________ demostra que és una persona _______________ .
a) ingratitud /malagraida
b) ingratitut / malagraida
c) ingratitud / malagraïda
29. En aquesta associació estic _____________ molta gent nova.
a) coneguent
b) coneixent
c) conesquent
30. Quina d’aquestes oracions és correcta?
a) Na Immaculada no va saber conectar l’ordinador.
b) És necessari algun al·licient per poder el·laborar aquest projecte.
c) Els músics que tocaren la simfonia eren tots estrangers.
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ÀREA 4.

Expressió escrita

30 punts (mínim 15)

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

ÀREA 4. Exercici 1

15 punts

La vostra cosina ha anat a fer un curs d’anglès a Londres. Li escriviu un missatge electrònic
per demanar-li com li van les coses. (80-100 paraules)
(Si el cos del text té menys de 65 paraules, no es corregirà.)

De:
Per a:
Tema:
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ÀREA 4. Exercici 2

15 punts

Sou el propietari d’un hostal. L’establiment ha quedat afectat per algun sinistre.
Escriviu una carta a la vostra companyia d’assegurances i exposau-hi els fets.
(150-180 paraules)
(Si el cos del text té menys de 130 paraules, no es corregirà.)
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B2

SOLUCIONARI

MAIG 2018

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

Àrea 2. Comprensió lectora
Exercici 1
1b – 2b – 3b – 4a/b* – 5a
*Es donen per vàlides les dues opcions

Exercici 2
6b – 7c – 8b – 9a – 10c

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

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 1)

Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Interacció entre els examinands

no puntua

15 punts

El vostre germà fa 50 anys i considerau que s’ha de celebrar.
Examinand A. Us agradaria organitzar-li una festa sorpresa multitudinària.
Examinand B. Trobau que seria millor celebrar-ho amb un dinar familiar.

Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Explicau quin seria el vostre viatge ideal.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 2)

Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Interacció entre els examinands

no puntua

15 punts

Heu llegit en el diari una oferta de feina en què una empresa de cosmètics necessita comercial. Avui
assistiu a l’entrevista de feina.
Examinand A. Sou l’entrevistador i demanau a l’entrevistat tota la informació que us interessa saber.
Examinand B. Sou l’entrevistat. Exposau les vostres habilitats i demanau la informació que voleu
conèixer.

Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Sou a l’estranger per conèixer el nin que estau a punt d’adoptar. Telefonau a la vostra família per
contar-los l’experiència.
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ÀREA 5.

Expressió oral i interacció

25 punts (mínim 12,5 punts)

Expressió oral i interacció (SUPÒSIT 3)

Exercici 1

Presentació, coneixença de l’examinand

Exercici 2

Interacció entre els examinands

no puntua

15 punts

Heu presenciat un atracament en un cèntric carrer de la ciutat.
Examinand A. Sou el policia que acudeix al lloc dels fets per esbrinar què ha passat.
Examinand B. Sou un testimoni dels fets. Ho explicau tot al policia.

Exercici 3

Intervenció individual

10 punts

Les noves tecnologies s’han imposat en tots els àmbits. Explicau com influeixen en la vostra vida.
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