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Àrea 1. Comprensió oral (21 punts)
1. Llegiu les opcions de resposta que hi ha en aquest exercici. A continuació sentireu tres
fragments relacionats amb els tres apartats de l’exercici. Sentireu cada fragment dues
vegades. Heu de marcar la resposta correcta. Només n’hi ha una de correcta.
Text A
Context: Receptes dolces. TIME OUT, 10-16 gener del 2008 (text modificat)
Les galetes que fan a la pastisseria Les Farinetes estan elaborades artesanalment seguint una
recepta molt antiga de la besàvia de la mestressa. Són una bona opció per a fer un regal
original d’allò més dolç. És important recordar que es poden consumir fins a un mes i mig
després d’haver-les comprat.

Segons el




text...
Les galetes estan fetes amb una recepta original de la mestressa.
La qualitat de les galetes es manté durant més d’un mes. (2 punts)
La pastisseria proposa diversos productes dolços per regalar.

Text B
La primera detectiu de Botswana és una sèrie de televisió basada en la novella d’Alexander
McCall. Explica la història de la primera dona que obre una agència de detectius a Botswana i
dels casos que, amb l’ajuda d’una altra dona, tracta al seu país. A través de les històries que
s’hi expliquen, la sèrie aconsegueix desfer tòpics, ja que ens mostra problemes i situacions
que molt bé poden donar-se al nostre entorn.

La sèrie La primera detectiu de Botswana...
 relata les dificultats que té una detectiu que treballa tota sola a Botswana.
 mostra casos i investigacions molts semblants als del nostre entorn. (2
punts)
 ofereix una visió de Bostwana molt influenciada pels tòpics existents.

Text C
Vora el mar, al poble de les Cases d’Alcanar, hi trobem l’hotel Cel Blau, un sofisticat
establiment de la cadena Els Sis Sentits. Situat en un lloc privilegiat, a l’extrem sud de
Catalunya, només s’hi pot arribar en vaixell, i sempre que no faci mala mar. Tot i que és
difícil arribar-hi i els preus no són gaire econòmics, és un lloc excellent per oblidar-se de tot.
El recomanem.

L’hotel Cel Blau és recomanable perquè...
 s’hi pot anar amb molta facilitat.
 les tarifes són força econòmiques.
 ofereix tranquillitat als clients. (2 punts)
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2. Llegiu les cinc preguntes que hi ha en aquest exercici. A continuació sentireu un text dues
vegades. El text parla d’un orangutan del Zoo de Barcelona. Després d’escoltar el text heu de
contestar les preguntes.

-

-

A quina època de l’any va néixer la cria d’orangutan?
A la tardor.

Com es decidirà el nom de l’orangutan?
A través d’una votació popular.

-

(3 punts)

Qui s’ha encarregat de buscar els noms?
Els responsables de cuidar-la. / Els cuidadors.

-

(3 punts)

(3 punts)

Quin serà el nom escollit?
El nom més votat serà l’escollit.

(3 punts)

Fins quan es pot votar el nom?
Fins al 17 de maig.

(3 punts)

El text s’escoltarà dues vegades
Context: Notícia extreta d’un informatiu
Us en recordeu, de la cria d’orangutan que va néixer a la tardor al Zoo de Barcelona? Quan us
la vam presentar al programa no tenia nom perquè encara no se sabia si era mascle o
femella. Però ara que té cinc mesos ja han pogut confirmar que és una femella. I s’ha
organitzat una votació popular, on podrà votar tothom per buscar-li nom. Els responsables de
cuidar-la han triat quatre paraules en la llengua més parlada a Indonèsia, on viuen els
orangutans en llibertat. I la que sigui la més votada serà l’escollida. Es pot triar entre Hari,
que vol dir “dia”; Malam, que significa “nit”; Sari, que en indonesi és “flor”; o Siang, que vol
dir “migdia”.
Fins al 17 de maig es pot votar a través de la pàgina web del zoo o emplenant una butlleta
davant mateix de la installació dels orangutans.

En aquest exercici cap error d’escriptura no descompta punts.
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Àrea 2. Comprensió escrita (25 punts)
1. Escriviu un dels títols següents damunt de cada text.
Atenció: hi ha set títols, però només cinc textos. (Cada títol correcte= 2 punts).
a) Casa teva és al nostre
web

b) Un terratrèmol es va
sentir ahir en molts
indrets del país

c) El present i el passat en
una visió comparada.

d) Fotografia per a tothom

e) El premi Nobel de
Literatura es retroba amb el
paisatge de la infància

f) El món a les fosques

g) Pisos de dia, pisos de nit

h) Literatura i fotografia, una
relació molt intensa

Exemple:
0. b) Un terratrèmol es va sentir ahir en molts indrets del país
A la zona del Pirineu lleidatà és on va tenir més força, però hi ha gent que en va notar els
efectes a llocs més allunyats, entre els quals la ciutat de Barcelona. Els bombers de la
Generalitat no van haver d’atendre cap incidència i no es té constància que ningú prengués
mal.

1. d) Fotografia per a tothom
L’Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols organitza aquest mes un
curs complet de fotografia digital i analògica. Les classes es fan els dimecres d’un quart de
nou del vespre a un quart d’onze de la nit, al Centre Cívic Tueda. La inscripció al curs, que
costa 90 euros per persona, es pot fer de dimarts a divendres al mateix Centre Cívic i en
horari de tarda.

2. e) El premi Nobel de Literatura es retroba amb el paisatge de la infància
Sempre acompanyat de la seva dona, de qui no es va separar ni un instant, i de la seva filla,
l’autor va recórrer els carrers del poble, on hi havia cartells de felicitacions. Allà va viure fins
als dos anys, quan els seus pares es van traslladar a Lisboa. Després, fins als 15, hi va passar
cada estiu. El llibre tracta de tot això. De l’Azinhaga que va ser i la que ell va conèixer.

3. a) Casa teva és al nostre web
Lloguer de pisos a Barcelona per a estudiants universitaris. Moblats i amb tots els
electrodomèstics. Entra a la nostra pàgina web i hi trobaràs pisos d’1, 2, 3 o 4 habitacions,
cuina, bany i sala d’estar menjador. Per rebre informació o visitar un pis has d’omplir
correctament totes les dades d’aquest formulari i enviar-lo a la següent adreça:
info@habitatgejove.com. Ens posarem en contacte amb tu per correu electrònic.
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4. f) El món a les fosques
Una imatge nocturna de la terra mostra els països de tot el món mitjançant la llum dels pisos
de les ciutats. La imatge és una composició formada per centenars de fotografies obtingudes
pels satèllits DMSP en òrbita de l’exèrcit nord-americà, ja que no és possible que sigui de nit
al mateix temps a tot el planeta.

5. c) El present i el passat en una visió comparada
Enyorança, nostàlgia... és el que segurament alguns hem sentit quan hem vist l’exposició de
fotografies que s’ha fet a Calonge sobre la Costa Brava. Ha estat una exposició molt
adequada, ja que precisament aquest any se’n commemora el centenari. S’hi podia veure des
de Portbou fins a
Blanes passant per Calonge, el nostre paisatge i la nostra gent, tal com eren fa cent anys i tal
com són ara.
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2. Llegiu els cinc textos que trobareu a continuació i, de les tres frases que hi ha a sota,
marqueu la que es correspongui amb el contingut del text. Només n’hi ha una de correcta.
(Cada resposta correcta= 3 punts).

Exemple
Llibreria de l’estudiant
A partir del proper dijous 1 de setembre, la llibreria també estarà oberta al migdia.
Esperem que l’horari continuat permetrà donar un millor servei a tot l’alumnat de la
facultat.
A partir del dia 1...

...obriran els dijous al migdia.

...no faran horari continuat.

...l’horari serà continuat.

El bar Nora
Són d’agrair bars com el Nora, un espai acollidor, tot i que no gaire tranquil. Un dijous a la
nit pot haver-hi fins a quatre persones darrere la barra que no donen l’abast. A mig camí
entre restaurant, cafeteria de tarda i bar de nit, el Nora és un establiment amb força
encant, però s’ha d’anar alerta amb el beure, perquè no és gens barat, sobretot els dies
festius.





Beure al Nora és barat, sobretot els diumenges.
El Nora és un establiment força car. (3 punts)
Aquest establiment està tranquil els dijous.

Festa a Collserola
El dia 3 de maig es va celebrar per primera vegada una festa molt especial, la festa de la
serra de Collserola. Dins dels actes d’aquesta jornada festiva es van inaugurar diverses
rutes per practicar la BTT (bicicleta tot terreny). Amb aquestes rutes es vol regular la gran
concentració de practicants de BTT que hi ha actualment pels camins de Collserola. La
Direcció del Parc de Collserola ha publicat fa poc unes normes dirigides a tots els
aficionats d’aquest esport que podeu consultar a la pàgina web www.parcdecollserola.cat


El mes de maig es va celebrar la tradicional festa de la bicicleta a Collserola.

Amb les noves rutes de BTT es vol difondre la pràctica d’aquest esport a
Collserola.

Les noves regles per als practicants de BBT es poden consultar al web
del Parc.
de Collserola. (3 punts)
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Castellterçol celebra la diada dels bolets
Dissabte 28. Castellterçol. A les 5 de la tarda, al Bosquet de Can Sedó, recepció de les
persones que porten bolets i herbes medicinals a la mostra. A 2/4 de 6, inauguració de
l’exposició de bolets i centres de taula formats per rams d’herbes. A les 7, conferència “El
món dels bolets”, a càrrec del micòleg Ramon Pascual. A continuació, presentació del llibre
Fascinants bolets, de Celdoni Fonoll, Ramon Pascual i Núria Duran, a càrrec de l’actriu Lloll
Bertran.


L’actriu Lloll Beltran presentarà el llibre a les 7 de la tarda.

El micòleg Ramon Pascual és l’autor del llibre El món dels bolets.

El primer acte del dia és l’arribada dels participants a l’exposició. (3
punts)

El fervor de la perseverança, una gran obra
El compositor i artista polifacètic Carles Santos torna al teatre de petit format amb El
fervor de la perseverança, un muntatge de creació pròpia en el qual participa tocant al
seu piano peces clàssiques i pròpies. L’estrena absoluta de l’obra es farà dissabte (21
hores) a l’auditori del Centre Cultural La Mercè, a Girona, dins el Festival Temporada Alta.


El compositor Carles Santos estrena a Girona una obra de teatre
musical. (3
punts)

Temporada Alta ofereix per segona vegada El fervor de la perseverança.

Dissabte a la tarda, el polifacètic artista Santos estrena la seva obra a Girona.

La Marató de Contes
Organitzada per l’associació de metges medicusmundi, enguany se celebra la cinquena
edició de la Marató de Contes a la ciutat de Barcelona. Per primera vegada, també hi
participaran altres ciutats catalanes, en les quals es faran espectacles de la Marató. La
finalitat de l’acte és apropopar els nens dels països rics del nord a les tradicions i cultures
dels països del sud per mitjà de l’explicació de contes d’aquesta zona del planeta. Els
narradors seran socis voluntaris de medicusmundi que des de sempre collaboren en els
nostres projectes solidaris.





La Marató s’organitza per cinquè cop a diverses ciutats de Catalunya.
Els narradors dels contes són metges de països del sud.
Els contes de la Marató són de diversos països de l’hemisferi sud. (3
punts)
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Àrea 3. Coneixements gramaticals i lèxics (20 punts)
1. Escriviu una resposta per a cada pregunta.
Atenció: la resposta ha de tenir com a mínim dues paraules!

Exemple:
- Aquesta bossa blava és teva?
No, la meva és grisa.

- Quant temps fa que no vas al cinema?
…………………………………………… (1 punt)

- Em podries dir on puc trobar un restaurant xinès?
…………………………………………… (1 punt)

- Per què has arribat tan tard a la reunió?
…………………………………………… (1 punt)

- Què vas fer l’estiu passat?
…………………………………………… (1 punt)

- Què vols fer per vacances?
…………………………………………… (1 punt)

No descompta punts l’ortografia. Sí que en descompta la morfologia, la sintaxi i la
coherència dels significats.
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2. Escriviu una pregunta per a cada resposta.

Exemple:
- De qui és aquest rellotge?
És del meu pare.

- …………………………………………………?
Vam anar-hi la setmana passada.

(1 punt)

- …………………………………………………?
Arribaré cap al migdia.

(1 punt)

- …………………………………………………?
És aquesta noia de la faldilla vermella.

(1 punt)

- …………………………………………………?
Hem celebrat l’aniversari de la Maria.

(1 punt)

- …………………………………………………?
A Barcelona.

(1 punt)

No descompta punts l’ortografia. Sí que en descompta la morfologia, la sintaxi i la
coherència dels significats.
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3. Empleneu els buits amb paraules de l’apartat de vocabulari que us donem al principi de
l’exercici. No es poden repetir paraules. N’hi ha més del compte; feu servir només les que
considereu necessàries. (Cada paraula correcta= 1 punt).

Exemple:
M’he comprat un jersei de ratlles.

Vocabulari
a prop, ahir, aviat, avui, blava, brut, salat, llevar, de pressa, de seguida, entrador,
jersei, mal, mala, malament, netejar, passat, portar, engegar, rebedor, sobre,
sortida, enciam.
a)

Em pots ajudar a netejar els vidres del cotxe?

b)

La Clara no participa en el grup de música perquè es troba malament.

c)

Avui fa fred: has de portar més roba a la maleta.

d)

Aquesta noia de qui em parles viu molt a prop de casa meva.

e)

Em vull comprar un llum per al rebedor de casa meva.

f)

Això no és una mala idea: anirem de vacances a Suècia.

g)

Per dinar he menjat una amanida amb ceba i enciam.

h)

La jaqueta que m’he comprat és blava.

i)

He deixat les claus sobre la taula de la cuina.

j)

Ahir vaig trobar molt trànsit, i per això vaig arribar tard a classe.

Expressió escrita (opcional)

Un amic vostre que fa temps que no veieu us ha enviat un correu electrònic per demanar-vos
informació sobre el lloc on viviu actualment. Envieu-li un correu de resposta i feu referència
als punts següents:
•
•
•
•

Comenteu-li quina és la vostra situació actual (estudis, feina, família...).
Expliqueu-li alguns llocs importants per visitar.
Suggeriu-li alguns allotjaments (preu, ubicacions...).
Quedeu amb ell per fer alguna cosa plegats.

Escriviu el text de 150 paraules (aproximadament) en el requadre.
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Àrea 4. Expressió oral
Proposta A
1. Situacions comunicatives
Per parelles, heu de triar una d’aquestes situacions i posar-vos d’acord en la decisió final.
Opció A
Heu decidit fer una visita turística junts al lloc on esteu estudiant. Un dels dos proposa fer
una visita guiada, però l’altre s’estima més que aneu pel vostre compte. Aporteu diferents
arguments per reforçar la vostra proposta i convèncer el company.
Opció B
Heu decidit convidar uns amics a sopar. Feu diferents propostes i poseu-vos d’acord en el
menú que preparareu i organitzeu-vos sobre què heu de comprar i on, l’hora del sopar, qui
convidareu ...

2. Conversa guiada
Heu de prendre part en una d’aquestes dues converses:
Opció 1. Transports
1. Quin mitjà o mitjans de transport fas servir per desplaçar-te al lloc on vius? Per què?
2. Creus que el transport públic que hi ha al lloc on vius funciona bé? Canviaries en
alguna cosa (tarifes, freqüències...)? Per què?
3. I per fer viatges, quin mitjà de transport t’agrada més? I quin fas servir més?
Explica’ns una mica quin ha estat l’últim viatge que has fet: com hi vas anar, amb qui,
què vas fer...?
Opció 2. Aficions
1. Quin és el teu horari d’estudis o feina? Tens gaire temps lliure després d’això?
2. Què t’agrada fer quan tens temps lliure? Fas el mateix ara que fa uns anys?
3. Per acabar, explica’ns una mica què vas fer el cap de setmana passat? On vas anar,
com t’ho vas passar?
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Àrea 4. Expressió oral
Proposta B
1. Situacions comunicatives
Per parelles, heu de triar una d’aquestes situacions i posar-vos d’acord en la decisió final.

Opció A
Fa temps que voleu canviar de pis, i per fi n’heu trobat un que us agrada... però el lloguer és
força car. El propietari, si li arriba una bona oferta, també estaria disposat a vendre’l. Un de
vosaltres opta pel lloguer i l’altre, per la compra.
Opció B
Un de vosaltres vol participar en un viatge organitzat a Roma i va a l’oficina de viatges on
treballa l’altre per a fer la reserva. Representeu el diàleg a l’agència, parleu del tipus de
viatge, de la durada, del preu, etc.

2. Conversa guiada
Heu de prendre part en una d’aquestes dues converses:
Opció 1. L’art de menjar
1. Normalment cuines tu o algú altre et fa el menjar? Per què?
2. Ens pots explicar un plat típic del lloc d’on procedeixes? Quins ingredients té? Quan es
menja?
3. Imagina’t que vols convidar un grup d’amics teus a sopar en un restaurant. Quin lloc
triaries? Per què?
Opció 2. Pobles i ciutats
1. On vius, en un poble o en una ciutat? Ens pots explicar una mica com és?
2. Quan vas de vacances, què prefereixes: visitar ciutats o anar a pobles i zones
rurals? Per què?
3. On creus que resulta més fàcil comunicar-se amb gent i fer amics: en un
poble o en una ciutat? Per què?
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