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Número d’examinand:

Puntuació
obtinguda

Puntuació
mínima

BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL
(20 punts)

10

BLOC 2. COMPRENSIÓ ESCRITA
(20 punts)

10

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

7,5
10
12,5
50
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BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL (20 PUNTS)1
1. A continuació escoltareu dues vegades un fragment del programa «IB3 notícies».
Indicau si les afirmacions que hi ha a continuació són vertaderes (V) o falses (F)
d’acord amb el contingut del text que heu escoltat. (10 punts)
«IB3 notícies», IB3 TV. 03/02/2013

Àudio 1
a) A Palma, un jove de 18 anys ha matat sa mare, amb la
col·laboració del pare. El diari personal de la dona ha ajudat a
trobar el culpable.

V

F

b) S’han produït dos robatoris a Binissalem. Les dues víctimes
eren a casa, però no s’adonaren de la presència dels lladres.

V

F

c) Enguany l’ocupació dels hotels durant el cap de setmana de la
Diada de les Illes ha estat superior a la de l’any passat, encara
que la majoria de clients han estat locals.

V

F

d) Actualment l’empresa Quesería Menorquina té 173
treballadors, però se’n podrien acomiadar més de 40 per tal de
resoldre els problemes econòmics de la fàbrica.

V

F

e) Aquest butlletí informatiu inclou
internacionals, i s’emet l’horabaixa.

V

F

Encerts
Punts

5
10

4
7,5

3
5

2
3

notícies

1
1,5

locals

i

0
0

2. A continuació escoltareu dues vegades cinc anuncis institucionals. Marcau la frase que
respon a cada pregunta (a, b o c). (10 punts)
Anunci 1. Què s’hi anuncia?
a) Un carnet per a esportistes.
b) Una targeta per aconseguir descomptes en activitats culturals i d’oci.
c) Una agenda municipal d’activitats: cinema, viatges, esports...

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 B1.
1

2
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Anunci 2. Quina és la intenció principal de l’anunci?
a) Promoure el transport privat per millorar la qualitat de l’aire.
b) Que els ciutadans comparteixin el cotxe per tenir un aire més net.
c) Fomentar l’ús de l’autobús, del tren... i reduir el del cotxe.
Anunci 3. Quina és la novetat del Servei de Renda Àgil?
a) Que ha augmentat el nombre de llocs on es fa la declaració als ciutadans.
b) Que les persones amb més de 13 anys d’experiència laboral ja no han de fer la
declaració.
c) Que enguany ja no és necessari demanar cita amb anterioritat.
Anunci 4. Quina és l’afirmació correcta respecte del 061?
a) Quan estàs marejat o tens dubtes sobre un medicament, no has d’anar a
urgències, sinó que has de telefonar al 061.
b) Hi pots telefonar qualsevol dia a qualsevol hora per fer consultes relacionades
amb la salut.
c) Si telefones al 061, un metge o infermer acudeix immediatament al teu domicili.
Anunci 5. Segons l’anunci, què s’ha de fer a l’hora d’anar d’excursió?
a) Si fa mal temps, no hi hem d’anar mai tot sols.
b) Per prevenció, convé que informem l’112 de l’hora de sortida i de l’hora de
tornada prevista.
c) El calçat ha de protegir els turmells i hem de dur la beguda i els aliments
necessaris.
Encerts
Punts

5
10

4
7,5

3
5

2
3

1
1,5

0
0
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BLOC 2. COMPRENSIÓ ESCRITA (20 PUNTS)2
1. Llegiu el següent text i indicau si les frases que hi ha a continuació són vertaderes (V) o
falses (F). (10 punts)

Viatge a Albània i Grècia
Albània (o Shqipëria, tal com s’anomena en albanès, i que significa ‘terra de les àguiles’) és
un petit país europeu situat a la zona dels Balcans. Té una superfície equivalent al 90 % de
Catalunya i una població que no arriba als quatre milions d’habitants (sense comptar els més
de dos milions d’albanesos emigrats a diferents països). Limita al sud amb Grècia, a l’oest
amb el mar Adriàtic i al sud-oest amb el Jònic. Albània continua essent un dels països més
pobres d’Europa, a causa sobretot dels fets històrics que ha patit.
D’altra banda, Grècia se situa a la punta meridional de la península Balcànica, amb el mar
Egeu a l’est, el mar Jònic a l’oest i el Mediterrani al sud. La superfície és una mica superior a
la quarta part d’Espanya i la població és de quasi onze milions d’habitants. En les darreres
dècades, Grècia havia assolit un nivell econòmic bastant alt, però s’ha vist molt afectada per
la crisi econòmica actual.
L’objectiu inicial d’aquest viatge era visitar Albània, però en el
moment de planificar-lo vàrem decidir volar fins a Atenes en
comptes de fer-ho directament a Tirana, la capital albanesa. La
raó principal del canvi és que ens venia molt de gust visitar la
fantàstica regió de Meteora, situada en el camí d’Atenes a la
frontera amb Albània, però també hi varen tenir un paper
important la combinació d’horaris i els preus dels vols
disponibles. La veritat és que amb aquesta elecció l’encertàrem:
les visites a Atenes i als monestirs de Meteora foren un gran inici
de trajecte.
En aquest viatge el mitjà de transport utilitzat, tant a Grècia com a Albània, va ser
principalment el transport públic (autobús i tren), amb el qual es pot arribar a pràcticament
qualsevol racó. Això sí, cal tenir paciència i no gaire pressa, ja que sempre és molt més ràpid i
flexible un cotxe de lloguer privat.
La moneda oficial d’Albània és el lek, tot i que l’euro també és molt acceptat i de vegades els
preus d’alguns productes es donen directament en euros. Tot i això, recomanam canviar a la
moneda local i pagar amb leks sempre que sigui possible, perquè amb el canvi a euro el preu
augmenta. A més, l’ús de la targeta de crèdit està molt poc estès i, en cas de ser acceptada,
pot ser que s’hagi de pagar un percentatge extra. A Grècia, en canvi, la moneda oficial és
l’euro i l’ús de la targeta de crèdit està generalitzat.
Web Viatgeaddictes
<http://www.viatgeaddictes.com> (adaptació)

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 B1.
2

4
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a) El nom d’Albània té relació amb una au concreta.

V

F

b) Les dimensions d’Albània són inferiors a les de Catalunya i hi
habiten un total de sis milions de persones.

V

F

c) De bon principi, els viatgers no tenien previst visitar els dos
països, però el cost dels vols va ser un dels motius per canviar de
plans.

V

F

d) Per visitar aquests països és millor no frisar, ja que amb transport
públic es fa difícil visitar algunes zones de l’interior.

V

F

e) A Albània convé pagar en metàl·lic amb la moneda local, mentre
que a Grècia no hi ha dificultats per pagar amb targeta.

V

F

Encerts
Punts

5
10

4
7,5

3
5

2
3

1
1,5

0
0

2. Llegiu el fullet informatiu següent i, d’acord amb el contingut, indicau quina és l’opció
correcta (a, b o c). (10 punts)

PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS A LES ZONES
HABITADES DINS EL BOSC
Anticipa-t’hi!
Si habitam en un entorn forestal, hem d’aprendre a viure amb
el perill d’incendi i actuar tenint en compte diverses mesures
per no posar en perill la nostra seguretat, la dels nostres
habitatges i la del bosc.
Les nostres accions poden provocar l’inici d’un incendi o facilitar-ne la propagació. Les
barbacoes, les xemeneies, els generadors, els coets, les instal·lacions elèctriques i la crema
de restes vegetals són algunes de les principals causes d’incendi.
ESTÀ PROHIBIT FER FOC AL BOSC DE L’1 DE MAIG AL 15 D’OCTUBRE
Durant l’època de perill, moltes activitats relacionades amb l’ús del foc estan prohibides o
necessiten una autorització especial dels serveis forestals.

5
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Recordau
1. S’han de podar les branques dels arbres que creixen al voltant dels habitatges per evitar
la continuïtat de la vegetació: hi ha d’haver una separació d’un mínim de tres metres entre
les branques dels arbres perquè el foc no pugui avançar.
2. S’ha d’evitar que la vegetació estigui en contacte amb l’estructura de la casa: la massa
vegetal ha d’estar lluny de tendals, finestres, portes i terrats per evitar que el foc afecti
l’habitatge.
3. Convé mantenir el material combustible o inflamable allunyat de la casa: a més, cal
revisar l’estat de les instal·lacions elèctriques i aïllar generadors i motors.
4. Les piscines i els safareigs són una reserva d’aigua preciosa per als serveis de lluita
contra els incendis: cal deixar un pas a la finca perquè els camions dels bombers hi puguin
arribar, de 2,5 metres com a mínim. Es recomana que les piscines estiguin separades de la
construcció, de manera que els helicòpters puguin extreure’n aigua amb seguretat.
5. En cas d’incendi, s’han de seguir sempre les indicacions de les
autoritats: cal donar l’alerta si es veu un fum sospitós. Una detecció
ràpida és clau. S’ha d’avisar el servei d’emergència 112 i informar
detalladament de la localització del fum, així com de la millor
manera d’arribar-hi.

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. CAIB (adaptació)

2.1. Aquest fullet informatiu:
a) Recomana no viure a prop d’un bosc perquè és perillós.
b) Dóna consells per protegir les cases situades en zona forestal.
c) Indica com prevenir un incendi domèstic.
2.2. De l’1 de maig al 15 d’octubre:
a) No es poden encendre les xemeneies dels habitatges situats a prop d’un bosc.
b) En les zones boscoses, no està permesa cap acció relacionada amb el foc.
c) S’ha de demanar permís per dur a terme algunes activitats que impliquin l’ús del
foc.
2.3. Quina és l’opció correcta?
a) La distància entre els troncs dels arbres ha de ser de gairebé tres metres.
b) Tres metres de separació entre les branques dels arbres és espai suficient per a la
seguretat.
c) Si les branques dels arbres estan a una distància que supera els tres metres,
l’habitatge no és segur.

6

Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

Model de prova

2.4. Les piscines:
a) No han d’estar a prop de l’habitatge i han de tenir un accés ampli, que basti per a un
camió.
b) Han d’estar just a l’entrada de la finca perquè els bombers hi arribin més aviat.
c) Han d’ubicar-se a dos metres i mig de la casa per facilitar la feina dels helicòpters.
2.5. Com s’ha d’actuar en cas d’incendi?
a) S’ha de telefonar a la policia i indicar-li on és el fum.
b) S’ha d’avisar el servei d’emergència sols en veure flames.
c) S’ha de donar avís a l’112 i explicar on és el foc.
Encerts
Punts

5
10

4
7,5

3
5

2
3

1
1,5

0
0
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BLOC 3. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC (15 PUNTS)
1. Feis els exercicis que hi ha a continuació d’acord amb cadascun dels enunciats.
(6 punts)
1.1. Col·locau, si cal, accent o dièresi a les paraules subratllades de les frases següents:
a) L’edat de pedra es considera un periode de la prehistoria.
b) Preferesc el cafe sense cafeina.
1.2. Completau els espais en blanc amb la vocal que hi pertoqui:
a) Nedar en aquell emb__ssament va ser una m__ravella.
b) Pobr__ dona, ha hagut de seure d__vant de tot.
c) El dibuix està fet sobre cart__lina.
1.3. Completau, si cal, els espais en blanc amb les consonants que hi pertoquin:
a) El trajecte en __aixell se’m féu molt llar__.
b) S’ha comprat unes ulleres i un tu__ per bussejar.
c) M’encanta aquest fra__ment de la nove__a.
1.4. Encerclau l’opció correcta de les que hi ha entre parèntesis:
a) S’ha comprat (el apartament / l’apartament) de (la última / l’última) planta.
b) M’he apuntat a un curs (de àrab / d’àrab) a (la universitat / l’universitat).
c) (Parlaume / Parlau’me / Parlau-me) més a poc a poc, que no us entenc.
Encerts
Punts

20
6

19-18
5,5

17-16
5

15-14
4

13
3,5

12
3

11-10
2,5

9-8
2

7-6
1,5

5-4
1

3-0
0

2. Encerclau l’opció correcta de les tres que hi ha entre parèntesis. (6 punts)
a) Les dues primeres preguntes són molt (fàcils/fàciles).
b) Apaga (el llum / la llum) perquè no faci (tant calor / tanta calor).
c) Ja he tornat a perdre els (llàpissos/llapis) de colors.
d) A la sessió de les quatre la sala del cine era buida; no hi havia (cap gent / ningú / algú).
e) (Qual/Què/Quina) coca t’ha agradat més?

8

Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

Model de prova

f) En Toni i en Mario tenen vacances; (lis/els/los) podem dir si volen venir de viatge.
g) Enguany vindré a (visitar-vos / visitar-us / visitar vos) a Menorca.
h) Feia molt que no et veia. No t’havia (conescut/conegut/coneixut).
i) Si (camines/caminassis/caminaries) més, no et cansaries tant.

Encerts
Punts

10
6

9
5

8-7
4

6
3

5-4
2,5

3-2
2

1-0
0

3. Encerclau l’opció correcta per completar les oracions següents. (3 punts)
a) La dona del meu fill és la meva (gendra/nora/sogra).
b) Vés alerta i no et botis (el senyal / la senyal / el disco) d’estop.
c) Ens va tocar seure a la butaca de la (dessetena/dessetava/dessetera) fila.
d) Els germans nascuts en un mateix part són (mellissos/bessons/gemels).
e) Algunes aus volen molt (amunt/avall/adalt), a més de 9.000 metres.
f) Hi érem (força/gairebé/prou) tots; només hi faltaves tu.
g) El metge m’ha dit que he (engrossat/engreixat/engordat). Ara pes dos quilos més que la
setmana passada.

Encerts
Punts

7
3

6
2,5

5
2

4
1,5

3
1

2-0
0
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BLOC 4. EXPRESSIÓ ESCRITA (20 PUNTS)3
1. Triau una d’aquestes imatges i emplenau el full de reclamació de la pàgina següent, amb
80-100 paraules. (10 punts)

RETARD

1.737,44 EUROS!
ENTRADA
CONCERT

CANCEL·LAT

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 B1.
3
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FULL OFICIAL DE RECLAMACIÓ
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA RECLAMADA

2. DADES DEL CONSUMIDOR / DE LA CONSUMIDORA

3. DIA DELS FETS
4. FETS QUE MOTIVEN LA QUEIXA

5. PETICIÓ DEL CONSUMIDOR / DE LA CONSUMIDORA

6. DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN

Signatura de la persona reclamant:
Data:
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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2. Avui heu viscut una experiència molt agradable i una altra de molt desagradable. Ha
arribat el vespre i escriviu la pàgina del vostre diari, en què explicau, amb 130-150
paraules, què us ha passat exactament i com us heu sentit. (10 punts)
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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BLOC 4. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (25 PUNTS)
1. Presentació i interacció amb l’examinador. Coneixença de l’examinand. (5 punts)
2. Interacció. (10 punts)
Sou a la reunió de veïns de la vostra comunitat i no coincidiu amb l’opinió d’un altre veïnat:
— Examinand A: defensau que no es permeti tenir animals als pisos.
— Examinand B: defensau que es puguin tenir animals als pisos.
3. Intervenció individual. (10 punts)
Fixau-vos en aquestes imatges. Descriviu-les i comparau-les; explicau també què us
suggereixen.

15

