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ÀREA DE LLENGÜES

CERTIFICAT DE NIVELL C1
(NIVELL DE DOMINI FUNCIONAL EFECTIU)
MODEL DE PROVA

Número d’examinand:

Puntuació
obtinguda

Puntuació
mínima

BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL
(15 punts)

7,5

BLOC 2. COMPRENSIÓ ESCRITA
(15 punts)

7,5

BLOC 3. DOMINI PRÀCTIC
DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC
(15 punts)
BLOC 4. EXPRESSIÓ ESCRITA
(30 punts)
BLOC 5. EXPRESSIÓ ORAL
I INTERACCIÓ
(25 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL
(100 punts)

7,5
15*
12,5
50

QUALIFICACIÓ

NOTA IMPORTANT
*Dels 15 punts necessaris per superar el bloc 4 (expressió escrita), se n’han d’obtenir un mínim de 2
en els apartats de correcció.
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BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL (15 PUNTS)1
1. A continuació, escoltareu dues vegades un àudio d’un espai televisiu de predicció
meteorològica d’IB3 Televisió. Després, encerclau l’opció correcta d’acord amb el
contingut del text que heu escoltat. (7,5 punts)
Àudio 1 http://ib3tv.com/20130321_195815-el-temps-vespre-20-03-2013.html
1.1. El temps que ha fet durant el dia ha estat el següent:
a) Una pertorbació atmosfèrica ha entrat per Galícia, i afectarà les Balears el proper
dissabte.
b) Una pertorbació ha anat passant i el cel s’ha aclarit al llarg del dia.
c) Una pertorbació ha anat cobrint el cel al llarg del dia.
1.2. A la Mediterrània occidental:
a) No hi haurà núvols i la temperatura pujarà.
b) Dominarà un anticicló i la situació atmosfèrica s’estabilitzarà.
c) En superfície, els baròmetres domèstics marcaran 1.013 hectopascals.
1.3. A les Balears, demà al matí:
a) Hi pot haver boira a cada illa i núvols a la zona nord.
b) A primera hora hi haurà sol.
c) La tendència és que el vent no sigui del sud.
1.4. El capvespre, a Menorca:
a) Es poden assolir 20 graus en algunes zones, especialment a Menorca.
b) Hi haurà una bella posta de sol a causa dels núvols alts.
c) Hi haurà sol i vent del sud.
1.5. El cap de setmana, segons la predicció:
a) Davallaran les temperatures i pot ploure en alguns punts de les Illes.
b) Serà un cap de setmana típic de primavera.
c) Dissabte serà un dia gris, però només plourà diumenge.
Encerts
Punts

5
7,5

4
5,5

3
4

2
2

1-0
0

Els enunciats dels exercicis de comprensió oral són a tall d’exemple. Aquests exercicis poden tenir altres
tipologies, d’acord amb els continguts avaluables del certificat de nivell C1.
1
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2. A continuació, escoltareu dues vegades un àudio de Vilaweb Televisió, en el qual
Ramon Maria Nogués parla de Charles Darwin i la religió. Després, encerclau l’opció
correcta d’acord amb el contingut del text que heu escoltat. (7,5 punts)
Àudio 2 http://www.vilaweb.tv/darwin-365-darwin-i-la-religio
2.1. En els inicis, Darwin:
a) Era un creient tradicional, però la seva dimensió religiosa va evolucionar.
b) Va fer de pastor de l’església anglicana.
c) Només oferia explicacions religioses i la gent el respectava.
2.2. Les raons per les quals Darwin se separà de la fe cristiana:
a) Són raons que ja no són vàlides avui dia.
b) Es reflecteixen en el llibre que recull la seva autobiografia.
c) Són la interpretació literal de la creació, els miracles i el paradís.
2.3. Els dos darrers papes:
a) Han reconegut que costa ser cristià i acceptar les teories darwinianes.
b) Han fet declaracions a favor de Charles Darwin.
c) Han reconegut que es pot ser cristià i acceptar les teories darwinianes.
2.4. El creacionisme, segons les declaracions del professor Nogués:
a) És propi de gent de la cultura científica.
b) Es basa en la interpretació literal de la Bíblia.
c) És propi de gent que ha estudiat religió.
2.5. Als Estats Units:
a) La incultura de molts sectors de la societat i la diversitat religiosa afavoreix el
creacionisme.
b) Les elits són molt cultes, però hi ha sectors de la societat que no ho són.
c) La presència de moltes esglésies unides i la incultura de sectors de la societat han
generat el creacionisme.
Encerts
Punts

5
7,5

4
5,5

3
4

2
2

1-0
0
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BLOC 2. COMPRENSIÓ ESCRITA (15 PUNTS)2
1. Llegiu l’entrevista següent i, a continuació, encerclau l’opció correcta d’acord amb el
contingut del text. (7,5 punts)

Ada Parellada: «A la cuina d’un restaurant,
les relacions sentimentals esclaten molt fàcilment»
Ada Parellada (Granollers, Vallès Oriental, 1967) és una cuinera coneguda per les seves
intervencions a la televisió i pel restaurant que mena a Barcelona, Semproniana, però a partir
d’ara també ho serà com a novel·lista, gràcies a Sal de vainilla.
Per què us heu posat a escriure una novel·la?
Jo no en tenia cap intenció, valga’m Déu! Calen tres o quatre condicions per a
escriure’n una, i eren al meu abast. Primera, tenir cert hàbit d’escriure a l’ordinador.
Segona, que l’entorn t’acompanyi. Tercera, desitjar-ho de tot cor. I quarta, tenir la
sort, el regal diví, que la família hi insistís, t’hi empenyés, tot i que jo els tractava
d’eixelebrats. I en unes vacances vam jugar amb la família a crear uns personatges i
unes situacions novel·lesques. Tornant a la feina vaig dir a un periodista, que
m’havia demanat quins plans de futur tenia, que volia escriure una novel·la. Un editor
de Planeta ho va llegir i em va dir que els fes un projecte. Ho vaig fer i em va
contestar: «Endavant!» Aquesta és la història. Una bogeria.
De ben jove havíeu pensat de ser escriptora?
A la vida tenia la il·lusió naïf que a partir dels 40 seria una persona lliure, però als
40 et trobes que estàs com als 20, sobretot ara que hem ensopegat amb la crisi. I si
no he pogut fer tot el que pensava fer als 40, si més no n’he fet una: escriure.
Des del principi ja sabíeu que la cuina d’un restaurant en seria l’escenari i,
finalment, un protagonista més?
Sí. Això de fer una primera novel·la és molt gros. T’entra pànic i et preguntes com
ho faràs perquè sigui versemblant, i la resposta és utilitzar un escenari que coneguis,
que et sigui còmode, on no et puguis equivocar gaire. A més, perquè penso que les
relacions personals i sentimentals esclaten més fàcilment en un restaurant que en
una oficina. En un restaurant intervé la passió, tota mena de sensacions; hi ha
moments de molta tensió, barrejats amb moments de molta calma, i tot plegat ajuda
que la història estigui trufada de moments més intensos i sensuals.

Els enunciats dels exercicis de comprensió escrita són a tall d’exemple. Aquests exercicis poden tenir altres
tipologies, d’acord amb els continguts avaluables del certificat de nivell C1.
2

4
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No vau témer que seria més difícil escriure el projecte que us demanava
l’editor que no pas la novel·la?
No. Sempre he tingut terror a escriure la novel·la i el projecte em va semblar molt
fàcil. Dues persones decebudes de la vida, amb ganes de plegar de tot, es troben,
es complementen i donen sentit a les seves vides. Cadascú amb les seves manies,
perquè ja tenen una certa edat. Ignoren si podran construir un nou escenari i ho fan.
Teníeu cap referent literari al cap quan la vau pensar?
No. Deixeu-me confessar que sóc una inculta total. La meva biblioteca llegida és
curtíssima. I d’un temps ençà, encara més. Sóc incapaç d’emular els autors que
prefereixo. M’agrada molt llegir, però no puc, perquè cal silenci i no n’hi ha gens a la
meva vida, tinc una vida de brogit.
El que primer llegirà el lector és que els restaurants d’alt nivell les passen
magres perquè la gent prefereix les calçotades. És una queixa contra les
calçotades?
No. La persona que es va inventar el concepte de calçotada la va encertar de ple.
La calçotada recorda que el menjar és una festa i per això s’ha produït un esclat
d’aquest producte. Ara bé, la calçotada identifica la tradició culinària amb un sol
producte que, a més, és molt recent. Per tant, malmet el nostre patrimoni culinari, pel
fet de reduir el patrimoni a un sol menjar. A la novel·la, se’n queixa l’Àlex, que és un
ressentit de la vida. Parla de «la collonada de les calçotades» i això em serveix per a
identificar el seu tarannà.
«Entrevista a Ada Parellada», El Temps, núm. 1468 (juliol de 2012) (adaptació)

1.1. Ada Parellada:
a) És una cuinera que s’ha fet famosa per la seva primera novel·la, Sal de vainilla.
b) Ha escrit una novel·la animada per la seva família.
c) Era escriptora fins que ha obert el restaurant Semproniana, a Barcelona.
1.2. L’escenari principal de la novel·la és la cuina d’un restaurant:
a) Perquè sovint hi ha situacions i personatges de novel·la.
b) Perquè d’aquesta manera la novel·la esdevé més autèntica.
c) Perquè és l’ambient que coneix l’autora i perquè hi ha relacions humanes intenses.
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1.3. Com resumeix breument l’autora l’argument de l’obra? Marcau la resposta més
adequada:
a) Dues persones que han deixat enrere la joventut acaben superant el seu desencís
amb la vida.
b) Dos personatges joves que han viscut una vida plena volen superar les seves manies.
c) Dues persones ja madures, cansades de les seves manies, volen reorientar les seves
vides.
1.4. Les calçotades, segons l’entrevistada:
a) Són una bona idea perquè menjar esdevengui una festa; per això s’han popularitzat.
b) Impliquen una limitació de la cultura gastronòmica.
c) Les dues respostes anteriors són correctes.
1.5. La vida atrafegada de la cuinera:
a) No li impedeix haver fet tot el que volia fer als 40 anys.
b) Li impedeix dedicar-se a llegir tant com voldria.
c) Li impedeix intervenir en programes de televisió.
Encerts
Punts

5
7,5

4
5,5

3
4

2
2

1-0
0
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2. Llegiu el text següent i completau-lo amb els fragments de la llista que hi ha a la pàgina
següent. Escriviu dins els parèntesis el número del fragment corresponent. (7,5 punts)

Ús del gel
Hi ha diferents sistemes per refredar el peix.
En la nostra flota pesquera el més estès és el condicionament amb gel.
Fer servir gel per refredar les captures presenta els avantatges següents:


Redueix
la
temperatura
del
peix,
amb
la
qual
cosa
__________________________________________________________________. ( )
Per tant, s’allarga la vida comercial del peix.



El gel fos impedeix la deshidratació superficial del peix i evita les pèrdues de pes.
L’aigua de la fusió accelera el refredament perquè és millor conductora de la
temperatura que no l’aire.



És
un
mètode
portàtil
de
refredament,
ja
que
______________________________________________________________ ( ) sense
grans complicacions.



Garanteix un peix segur, perquè no permet el creixement dels gèrmens que causen
malalties a l’home.



Una pràctica molt recomanada és la immersió immediata de les captures en
aigua
i
gel,
amb
la
qual
cosa
_______________________________________________________________ ( ) que
encara estiguin vius.



Quan la temperatura ambient és elevada, és important que el contenidor emprat
per a la conservació de les captures disposi de bones propietats aïllants. No
oblidem que _______________________________________________________. ( )



El gel ha d’estar fabricat amb aigua potable o aigua neta i s’ha d’emmagatzemar
i emprar de manera que es protegeixi de la contaminació.



Quan el gel es fon, __________________________________________________ ( )
i arrossega sang, mucositats i gèrmens que contribueixen a la putrefacció.
Guia de bones pràctiques d’higiene alimentària a bord de vaixells pesquers,
Conselleria d’Agricultura i Pesca (Govern de les Illes Balears), 2006 (adaptació)
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Fragments
1. el gel conserva el peix i el contenidor conserva el gel
2. s’aconsegueix un refredament més ràpid i un atordiment previ a la mort dels exemplars
3. disminueix la multiplicació dels gèrmens i la velocitat de les reaccions enzimàtiques
4. el gel pot ser emmagatzemat, transportat i emprat
5. l’aigua de fusió flueix a través del peix, ajuda al refredament
Encerts
Punts

5
7,5

4
5,5

3
4

2
2

1-0
0
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BLOC 3. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC (15 PUNTS)
1. Feis els exercicis que hi ha continuació d’acord amb cadascun dels enunciats. (5 punts)
1.1. Col·locau, si cal, accent o dièresi a les paraules subratllades del text següent:
Els veins volen que enviis un missatge amb les dades de la superficie del solar, i sabran per
que no poden muntar el mercat d’objectes d’art ucraines.

1.2. Completau, si cal, els espais en blanc amb la grafia que hi pertoqui:
Encara que no p__guem recuperar els diners, hem decidit cance__ar el nostre viatge a
Tuní__ia: hi ha hagut una bomba a una me__quita de la ciutat on volíem anar, i el s__rgent
de la policia local ha mort.

1.3. Encerclau l’opció correcta de les que hi ha entre parèntesis:
(Na Isabel / N’Isabel), o sia, (l’exesposa / l’ex-esposa / l’ex esposa) del director, s’ha de casar
(l’11/ el 11) de desembre amb aquell mestre (pèlroig / pèl-roig / pèl roig). Hi haurà (dos mil
cinquanta-set / dos-mil cinquanta-set / dos mil cinquanta set) convidats.

Encerts
Punts

15-14
5

13-12
4

11-10
3

9
2,5

8-7
2

6-5
1,5

4-3
1

2-0
0

2. Encerclau l’opció correcta de les tres que hi ha entre parèntesis. (5 punts)
a) A l’obra de teatre hi actuava una (actora alegra / actriu alegre / actriu alegra).
b) Intervingueren com unes (jutges perspicaces / jutgesses perspicaços / jutgesses perspicaces).
c) La televisió local (ha emesos / ha emitit / ha emès) deu episodis més de la sèrie.
d) No (encengueu/enceneu/enceniu) el foc si no hi ha totes les mesures de seguretat.
e) Escoltaré (a/Ø/amb) na Maria quan faci la conferència.
f) Els informàtics avisaren (de que / que / de què ) el sistema podia fallar en qualsevol
moment.
g) Miri, tenc interès (amb/en/a) oferir-li aquests llibres, que són novetats editorials.
h) Creu-me, et don aquest consell (com a / com / com a un) director adjunt.

9
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i) Els ciclistes volen aigua; (els hi / n’hi / els n’) oferiré un poc.
j) Està disposada a deixar-te l’ordinador, sempre que (la hi / l’hi / li hi) sol·licitis per escrit.
k) Va començar a ploure, (fet que / el que / fet el qual) ens va obligar a ajornar la sortida.
l) El professor (del qui / del qual / de què) parlàvem ahir ha sortit avui per la televisió.

Encerts
Punts

12
5

11-10
4

9-8
3

7
2,5

6-5
2

4-3
1,5

2
1

1-0
0

3. Encerclau l’opció correcta per completar les oracions següents. (5 punts)
a) Heu d’escriure els productes en (aquesta fulla / aquest full) de paper que us repartim.
b) Esperam que passeu una bona (estada/estança).
c)

(L’han nomenada / L’han anomenada) nova directora del centre de recursos.

d) Aquesta ciutat té moltes zones (ajardinades/enjardinades).
e)

Han penjat la informació en el (tauló/tauler) d’anuncis.

f)

Invertir en negocis turístics ja no és gens (rentable/rendible).

g)

Passa’m la botella i (el llevatap / el llevataps).

h) Responeu un després de l’altre i no tots (alhora / a l’hora).
i)

Necessitam (el planell / el plànol) per orientar-nos correctament.

j)

Em sap greu, però no tenim (el llistí telefònic / la guia telefònica) de la ciutat.

Encerts
Punts

10
5

9-8
4

7
3

6
2,5

5
2

4
1,5

3
1

2-0
0
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BLOC 4. EXPRESSIÓ ESCRITA (30 PUNTS)3
1. Treballau com a responsable de comunicació de la policia local del vostre municipi.
Redactau un missatge de correu electrònic, de 50-80 paraules, per informar els centres
educatius sobre un programa d’educació viària per a població escolar que han elaborat
els responsables del cos. (5 punts)
De:
A:
Assumpte:

Els enunciats dels exercicis d’expressió escrita són a tall d’exemple. En aquests exercicis es pot demanar que
es redactin altres tipus de text, d’acord amb els continguts avaluables del certificat de nivell C1.
3

11
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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2. Sou representant d’una associació de consumidors. Redactau un article d’opinió per a
la revista mensual de l’associació, de 170-200 paraules, en què exposau arguments a
favor o en contra de l’ús dels aparells electrònics (ordinadors, telèfons mòbils, etc.) en
la vida diària. (15 punts)
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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3. Llegiu el text que teniu a continuació i escriviu-ne un resum. (10 punts)

La llet, aliment essencial per a totes les edats
Ja sigui blanca i en ampolla, o blanca i en bric, la llet és un dels aliments més consumits al
nostre país. El consum per càpita de llet líquida en una casa frega els 73,5 litres per persona
i any, segons les dades de l’octubre de l’Institut de Consum Alimentari del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Aquesta xifra equival a un got de llet per dia,
encara que hi ha persones que superen aquesta quantitat.
En l’edició del 2007-2008, l’Observatori de Llars va dedicar un monogràfic especial a la llet
líquida, i va revelar que les famílies amb adults retirats, adults independents, les parelles
adultes sense fills i els joves independents excedeixen o voregen els 100 litres de llet per any.
I les famílies amb fills són les que menys llet consumeixen: entre 65 i 71 litres anuals per
persona. Una dada que es podria explicar per l’increment en el consum de derivats làctics i
que, tanmateix, no impedeix que la llet sigui un dels productes amb més pes al cistell d’anar
a comprar de les famílies amb fills, segons l’Observatori del 2011. La raó és que la llet és un
dels aliments més complets pel gran nombre de nutrients que conté: proteïnes, lípids,
hidrats de carboni, minerals i vitamines. Entre les vitamines que aporta la llet, hi destaquen
la B2, la A i la D. Pel que fa als minerals, s’hi troben el potassi, el fòsfor, el magnesi i un dels
més coneguts, el calci, que conté en la proporció de 120 g per cada 100 ml.
Tot i que el ventall representatiu dels tipus de llet és molt ampli, les llets que més es
consumeixen són la llet sencera, la semidesnatada i la desnatada, per aquest ordre. En
concret, es venen al voltant de tres mil milions d’euros d’aquests tres tipus, de manera que
el consum de la resta de llets és molt inferior: enriquida de calci (un 9,73 % respecte de les
tres més venudes), per al cor (un 3,3 %), infantil (1,7 %), vitaminada (2,07 %), de
creixement (1,8 %), sense lactosa (0,19 %), etc. La raó és que la ingesta d’aquest tipus de
llet és inferior i està associada a problemes de salut o al·lèrgies a la lactosa.
«Guia de compra: llet», revista Eroski Consumer, núm. 171 (gener de 2013) (adaptació)
< http://revista.consumer.es/web/ca/20130101/alimentacion/76981.php>
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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BLOC 5. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ (25 PUNTS)
1. Presentació. (no puntua)
2. Lectura. (5 punts)
Llegiu en veu alta el text següent.
Diumenge passat, la premsa publicava la inquietant notícia que colles de saquejadors
havien assaltat el Museu Egipci del Caire, aprofitant el caos de la revolta i la inacció de
la policia.
Per sort, l’actitud dels ciutadans va impedir que la rapinya arribàs als nivells
irremeiables del museu de Bagdad. Amb tot, sembla que algunes escultures foren
destruïdes. Mentrestant, com també va passar a l’Iraq, desenes de tombes i excavacions
són sistemàticament espoliades per grups organitzats, fets que són denunciats per
algunes ONG.
No hi ha dubte que tot això és molt greu, perquè l’art egipci, com el sumeri, és d’una
gran bellesa i, a més, significa un pas importantíssim en la història plàstica de la
humanitat. En referir-nos a Egipte o a Sumèria, parlam de les primeres civilitzacions
dignes d’aquest nom. Que sorgissin en territoris que avui són molt inestables des de
quasi el segle I aC no deixa de ser una sort atziaga, però és un fet.
El museu del Caire és la millor col·lecció mundial d’art egipci, amb quasi 300.000
peces, i, només per això, ja és un far universal de la cultura, tant com ho va ser la
Biblioteca d’Alexandria en el període del seu zenit.
Enric Sorià, «Art en perill», revista Quadern, núm. 541 (adaptació)

3. Interacció. (8 punts)
En un programa de ràdio, dos convidats debaten sobre la conveniència de posar
limitacions al trànsit de vehicles en els centres urbans per tal de reduir els nivells de
contaminació de l’aire.
— Examinand A: representant de l’associació de veïns, que es declara favorable a posar-hi
limitacions.
— Examinand B: representant de l’associació de comerciants, que no és partidari de
posar-hi limitacions.
4. Intervenció individual. (12 punts)
S’ha organitzat un acte per presentar una publicació sobre els restaurants més antics
del vostre barri o municipi. Com a responsable del centre cultural, presentau l’autor i
l’obra.
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