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Àrea 1 Comprensió oral 20 punts [mín. 10 punts] 
 

Exercici 1  14 punts 

 
Tot seguit escoltareu dues vegades un text que parla de la biografia de Ramon 
Llull. A continuació, completau aquestes afirmacions triant l’opció adequada. 
 
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.  

 
1. Sobre els primers anys de vida de Llull sabem... 

a) …que va néixer abans de la conquesta de Mallorca. 
b) …que va tenir dos fills. 
c) …que els seus pares pertanyien a la casa reial. 

 
2. Després de la conversió, Ramon Llull... 

a) …es va fer monjo d’un orde religiós. 
b) …va abandonar les riqueses, però no la seva família. 
c) …va crear escoles per ensenyar àrab. 

 
3. Des de la conversió, l’obsessió de Llull era… 

a) …visitar bisbes i reis per demanar el seu suport. 
b) …convertir els musulmans i els jueus. 
c) …viatjar constantment al nord d’Europa. 

 
4. Ramon Llull és conegut amb el sobrenom de... 

a) …Doctor Il·luminat. 

b) …Doctor Revelador. 
c) …Doctor Convertidor. 

 
5. Ramon Llull va morir… 

a) …amb total seguretat a Palma, on està enterrat. 
b) …com un màrtir, lapidat, segons la llegenda. 
c) …mentre escrivia literatura per difondre els seus ideals. 

 

 
 

Ex. 1 Encerts 5 4 3 2 1 0 

Punts 14 10,5 7 4,67 2,33 0 
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Exercici 2  6 punts 

 

Tot seguit escoltareu dues vegades un text que parla sobre els textos 
descriptius. Responeu si les afirmacions següents són vertaderes (a) o falses 
(b), d’acord amb el contingut del text. 
 
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.  

  
6. La descripció és un recurs exclusivament literari. 

a) Vertader 

b) Fals 
 
7. Es diu que una descripció és objectiva quan l’autor expressa els sentiments 

que li provoca allò que descriu. 
a) Vertader 
b) Fals 

 
8. Quan es descriu una persona exagerant i deformant les seves 

característiques s’anomena caricatura. 
a) Vertader 
b) Fals 

 
9. Els verbs més utilitzats en les descripcions són els que permeten atribuir 

qualitats a una cosa o a una persona. 
a) Vertader 
b) Fals 

 
10. Per enriquir els textos descriptius podem fer ús de comparacions i 

metàfores. 
a) Vertader 
b) Fals 

 

 

 

Ex. 2 Encerts 5 4 3 2 1 0 

Punts 6 4,5 3 2 1 0 
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Àrea 2 Comprensió lectora 20 punts [mín. 10 punts] 
 

Exercici 1  14 punts 

 
Llegiu el text següent i triau, en cada cas, la resposta correcta. 
 

(!) Escriviu les respostes en el full òptic.  

 

Gelat 
 
El gelat és un tipus de postres gelades elaborades, industrialment o 
artesanament, amb sucre i productes lactis (llet i nata, principalment) 
combinats amb essències, colorants i sabors. La base tradicional és una crema 
perfumada de vegades amb fruita capolada, xocolata fosa, etc., i congelada, a 
la qual se sol afegir blanc d’ou muntat a punt de neu o, de vegades, també 
nata muntada. 

 
El gelat, en els seus orígens, no era un producte lacti com ho és avui, sinó més 
aviat estava fet a base de fruita. Amb el pas del temps, però, el concepte de 
gelat s’ha anat transformant i ha passat d’elaborar-se bàsicament amb fruita 
acompanyada de petites quantitats de derivats lactis a tenir la llet i la nata com 
a components principals.  
 
De gelats, n’hi ha de diversos gustos i també n’hi ha de combinats amb neules, 

fruita, trossos de xocolata, fruita seca, etc. Alguns dels sabors més corrents són 
la xocolata, la vainilla, la nata, la llimona i la maduixa; però aquests varien 
molt segons la cultura de cada país. Encara que són ideals per combatre la 
calor, curiosament els gelats es consumeixen molt a països freds, com ara 
Finlàndia i Suècia, on es mengen durant tot l’any. En canvi, als països on fa 
més calor és un producte que s’associa només a l’època d’estiu. Segons dades 
de 2006, aquestes són algunes estadístiques del consum mundial de gelat en 
litres anuals per habitant: Nova Zelanda, 26,3 l; Estats Units, 22,5 l; Canadà, 

17,8 l; Austràlia, 17,8 l; Suïssa, 14,4 l; Suècia, 14,2 l; Finlàndia, 13,9 l; 
Dinamarca, 9,2 l; Itàlia, 8,2 l; Xile, 6,4 l; França, 5,4 l; Alemanya, 3,8 l, i Xina, 
1,8 l. 
 
Els gelats es congelen amb un procés especial per aconseguir que siguin 
cremosos i que, a la vegada, no quedin cristal·litzats. Aquest procés consisteix a 
remenar la crema mentre es congela per trencar els cristalls de gel. De fet, si un 
gelat es desfà i el tornau a guardar dins el congelador observareu que s’hi 

formen petits fragments de gel. 
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Industrialment, la mescla dels ingredients es congela en una geladora. També 
hi ha geladores d’ús casolà, que no són més que recipients refredats amb una 
hèlix que va fent voltes per remenar la crema durant un cert temps. Però 
antigament es preparava dins un recipient —anomenat bomba— envoltat de gel 
capolat i sal: el gel refreda la mescla i la sal permet que el gel tardi més a 

fondre’s. Mentrestant, es fa girar la mescla amb una manovella.  

VIQUIPÈDIA, L’ENCICLOPÈDIA LLIURE. Gelat. [https://ca.wikipedia.org/wiki/Gelat] (adaptació) 

 
1. Per fer gelat és imprescindible… 

a) …emprar blanc d’ou muntat a punt de neu. 
b) …fer servir algun producte lacti. 
c) …posar-hi fruita capolada. 

 
2. Quins són els sabors més habituals dels gelats? 

a) Nata, cafè, maduixa, llimona i xocolata. 
b) Depèn de cada país. 
c) Actualment estan de moda les mescles amb galetes i de sabors poc 

tradicionals. 
 
3. On es consumeix molt de gelat? 

a) Als països amb estius calorosos. 
b) Als països freds d’Europa. 
c) A Europa, principalment a Itàlia, on són famosos els gelats italians. 
 

4. Quin és el procés especial per fer gelat? 
a) Refredar-lo molt ràpidament. 
b) Congelar-lo, treure’l perquè es desfaci i tornar a congelar-lo. 
c) Remenar la crema per evitar que s’hi formin cristalls de gel. 

 
5. En el passat el sistema de fabricar gelat consistia… 

a) … a fer rodar la mescla dins un recipient elèctric refredat d’ús domèstic. 
b) …a fer rodar la mescla dins un recipient envoltat de gel i sal. 
c) …a posar la mescla dins el congelador i remenar-la de tant en tant per 

evitar els cristalls de gel. 
 

Ex. 1 Encerts 5 4 3 2 1 0 

Punts 14 10,5 7 4,67 2,33 0 
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Exercici 2  6 punts 

 
Llegiu el text que teniu a continuació i responeu si les afirmacions següents són 
vertaderes (a) o falses (b), d’acord amb el contingut del text. 
 
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.  
 

Informació general dels cursos d’estiu de la Universitat Jaume I 
 
Matrícula 

– La matriculació de tots els cursos s’inicia el dia 1 de juny de 2015, a les 
10.00 hores. El pagament de la matrícula es tramita electrònicament amb 
targeta bancària. Les despeses que originen les operacions bancàries són a 
càrrec de l’alumnat. 

– El termini de matriculació finalitza quatre dies hàbils abans del 

començament de cada curs o quan es cobreixin les places. 

– Els cursos es completen per rigorós ordre d’inscripció a la pàgina web, però 
la inscripció no és efectiva fins que no consti l’acreditació del pagament 
bancari. 

– Les places són limitades. 

– No s’admeten oients als cursos. 

– Per justificar el tipus de matrícula abonada cal enviar al Servei d’Activitats 
Socioculturals el comprovant de pagament. 

– L’organització dels cursos d’estiu no es responsabilitza de les alteracions 
que es puguin produir en el programa dels cursos. 

 
Formalització 

– La matriculació es fa per Internet. Heu d’indicar les vostres dades de 
contacte per fer-vos arribar els avisos dels cursos. 

– En el mateix moment de la inscripció es pot saber si queden places en el 
curs que interessa o si es queda en llista d’espera (apareix un missatge en 
vermell en aquest últim cas). 

– La inscripció es formalitza amb el pagament amb targeta bancària. 

– S’ha de fer una inscripció i tramitar un pagament per a cada curs 
matriculat. 
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– Si no es fa efectiu el pagament abans de 48 hores des de la inscripció, es 
perd la plaça reservada i aquesta queda lliure. 

 
Certificacions 

Se certifica l’assistència amb aprofitament al curs a les persones que hagin 

assistit almenys al 80 % de les hores de classe i que hagin signat el control 
corresponent. 

SERVEI D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE LA UNIVERSITAT JAUME I. Informació general dels cursos d’estiu UJI 2015 
[http://ujiapps.uji.es/cultura/cursos-estiu/base/cursosestiu/estiu-2015/cursos-2015/info-general/] (adaptació) 

 
 
 
6. El pagament de la matrícula es pot fer tant amb targeta bancària com en 

metàl·lic el mateix dia que comença el curs. 
a) Vertader 
b) Fals 
 

7. L’admissió als cursos és per estricte ordre alfabètic. 
a) Vertader 
b) Fals 

 
8. Si no s’ha aconseguit plaça, es pot acudir als cursos com a oient. 

a) Vertader 
b) Fals 

 

9. Si no es fa el pagament abans de 48 hores des de la inscripció, aquesta no es 
fa efectiva. 
a) Vertader 
b) Fals 

 
10. Per obtenir un certificat d’assistència amb aprofitament és necessari 

únicament haver completat almenys el 80 % de les hores del curs. 
a) Vertader 
b) Fals 

 
 
 
 

Ex. 2 Encerts 5 4 3 2 1 0 

Punts 6 4,5 3 2 1 0 
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Àrea 3 Domini pràctic del sistema lingüístic 15 punts [mín. 7,5 punts] 

 
Marcau al full òptic l’opció correcta (a, b, c) en cada cas. 
 

(!) Escriviu les respostes en el full òptic.  
 

1. La intervenció _______ alumna ________ universitat ha tengut molt d’èxit.  
a) de l’ / de l’ 
b) del / de l’ 
c) de l’ / de la 

 
2. __________ olor de peix cru no m’agrada __________ ni mica. 

a) Aquest / res 
b) Aquesta / gens 
c) Aquesta / res 

 
3. L’actual ____________ va ser la meva _____________. 

a) batlesa / mestre 

b) batlessa / mestra 
c) batlessa / mestre 

 
4. Han obert una botiga de telèfons ___________ ben __________ ca nostra. 

a) móbils / davant 
b) mòvils / devant 
c) mòbils / davant 

 

5. El metge m’ha prohibit ______________ la ___________. 
a) especialment / cafeïna 
b) especialment / cafeína 
c) espacialment / cafeïna 

 
6. He canviat de feina: ara duc els ___________ d’una _____________. 

a) comptes / empresa 
b) comptes / empressa 

c) contes / empresa 
 
7. La setmana passada vàrem plantar ________________ _________________ 

a la nostra finca. 
a) dos-cents vintidós / taronjers 
b) dos-cents vint-i-dos / tarongers 
c) dos cents vint-i-dós / tarongers 
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8. Per rebre la subvenció ________________ presentar una sol·licitud i la 

documentació que s’especifica en __________ de la convocatòria. 
a) tenim que / l’annexe 
b) hem de / l’annex 

c) hem de / l’annexe 
 
9. Ara t’ensenyaré la _______________ per fer calamars ______________. 

a) recepta / farcits 
b) receta / rellenos 
c) receta / farcits 

 
10. Si vols fer-me arribar el fitxer però no saps la meva _______________ 

electrònica, no podràs ______________. 
a) adressa / enviar-me’l 
b) adressa / enviar-m’ho 
c) adreça / enviar-me’l 

 
11. No he contestat el teu missatge  _______  tenc avariat l’_________. 

a) perque / ordinador 
b) perquè / ordinador 
c) perquè / ordenador 

 
12. He anat a veure el ____________ per signar el divorci, però no he pogut 

evitar veure el meu _____________. 
a) jutge / ex-marit 
b) jutje / ex-marit 
c) jutge / exmarit 

 
13. Ahir em vaig rompre ______ dents perquè _________ per una escala. 

a) les / vaig caure 
b) els / vaig caure 
c) els / vaig tropessar 

 
14. ___________ de sortir, passa per la _____________ i paga les ensaïmades. 

a) Abans / caixa 
b) Abans / caxa 
c) Avanç / caixa 

 
15. La meva filla no pot menjar _________ perquè hi té ____________.  

a) cacahuets / al·lèrgia 
b) cacauets / al·lèrgia 
c) cacauets / alèrgia 
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16. El meu ________ és el  ______ gran de tots. 

a) despatx / mes 
b) despatx / més 
c) despaig / més 

 
17. Els diumenges m’agrada sortir a ____________ i a comprar la _________. 

a) passejar / prensa 
b) passejar / premsa 
c) passetjar / premsa 

 
18. El nou _____________ de la nostra finca és _____________. 

a) veï / psicòlog 

b) vei / psicòleg 
c) veí / psicòleg 

 
19. Si no _________ tan cansat, vendria a ca teva a veure una ______________. 

a) estés / película 
b) estigués / pel·lícula 
c) estigués / película 

 
20. Per pintar la  _________ has de menester el  _________  gros. 

a) paret / pinzell 
b) pared / pincell 
c) paret / pinsell 

 
21. Esperava per _________ el bus quan un cotxe va pujar a  ________ i la va 

atropellar. 
a) agafar / l’acera 
b) agafar / la vorera 

c) collir / l’acera 
 
22. Per al ____________, la ____________ diu que basta prendre una aspirina. 

a) maldecap / enfermera 
b) mal de cap / infermera 
c) dolor de cap / infermera 

 
23. ____ utilitat d’aquest sistema és evitar el problema de ____ última vegada. 

a) L’/ l’ 
b) La / la 
c) La / l’ 
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24. No fas bona cara... Encara et trobes __________ o ja estàs ________? 
a) mal / be 
b) malament / bè 
c) malament / bé 

 

25. ___________ me’n vaig de viatge, m’ __________ molt. 
a) Quan / enyor 
b) Quan / anyor 
c) Quant / enyor 

 
26. Aquesta  _____________ que escoltes és molt ________________! 

a) música / avorrida 
b) mússica / aborrida 

c) música / aburrida 
 

27. Avui vendran dos convidats: aniré a la  ___________ a comprar _________. 
a) carniceria / vedella 
b) carnisseria / vedella 
c) carnisseria / vadella 

 
28. _____ no saps cuinar, apunta’t a un curs de cuina i així en __________. 

a) Sí / sabràs 

b) Si / sebràs 
c) Si / sabràs 

 
29. He mirat si quedava ____________ dins la gelera però no __________. 

a) mantequilla / n’hi ha 
b) mantega / n’hi ha 
c) mantega / ni ha 

 

30. He anat d’excursió a la _________ amb el _________. 
a) montanya / cavall 
b) muntanya / cavall 
c) muntanya / caball 

 
Encerts 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 

Punts 15 14,38 13,75 13,13 12,5 11,88 11,25 10,63 10 9,38 8,75 8,13 

 

Encerts 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

Punts 7,5 7,08 6,67 6,25 5,83 5,42 5 4,58 4,17 3,75 3,33 2,92 

 

Encerts 6 5 4 3 2 1 

Punts 2,5 2,08 1,67 1,25 0,83 0,42 
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Àrea 4 Expressió escrita 20 punts [mín. 10 punts] 
 
Escriviu el text en el full òptic. 
No hi poseu les vostres dades reals. 
(!) Text de 80 - 100 paraules. 

 

Exercici 1  8 punts 

 

Fins ara heu compartit pis amb una persona que se n’anirà a final de mes. 
Redactau un anunci per trobar un altre company de pis. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Escriviu el text en el full òptic.  
No hi poseu les vostres dades reals. 
(!) Text de 130 - 150 paraules. 
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Exercici 2  12 punts 
 

Heu passat un cap de setmana amb la família en un agroturisme. Escriviu una 
carta a un amic vostre per contar-li l’experiència. 
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

SUPÒSIT 1 
 

Exercici 1 5 punts 

 
Presentació, coneixença dels examinands 

 
 

 

Exercici 2 10 punts 

 
Interacció entre els examinands 
 
 

Examinand A. És divendres vespre i, mentre sopau en família, intentau organitzar la 
feina domèstica per demà del vostre fill o filla (examinand B). 
 
Examinand B. És divendres vespre i, mentre sopau en família, el pare o la mare 
(examinand A) intenta organitzar-vos la feina domèstica per demà, però ja teniu uns 
altres plans. Intentau arribar a un acord. 
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SUPÒSIT 1 

 

Exercici 3 10 punts 

 
Intervenció individual 
 
 

Explicau què vàreu fer durant les vacances de Setmana Santa. 
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

SUPÒSIT 2 
 

 

Exercici 1 5 punts 

 
Presentació, coneixença dels examinands 

 

 
 

Exercici 2 10 punts 

 
Interacció entre els examinands 
 
 
Examinand A. Anau al cinema amb un amic (examinand B) i vós hi voleu anar 
en cotxe. Explicau el motiu al vostre amic. 
 

Examinand B. Anau al cinema amb un amic (examinand A) i vós preferiu anar-
hi en autobús. Posau-vos d’acord. 
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SUPÒSIT 2 
 

Exercici 3 10 punts 

 
Intervenció individual 
 
 
Amb motiu del vostre aniversari us han regalat uns quants obsequis que no us 
han agradat gens. Explicau de quins regals es tracta, per què no són del vostre 

gust i què pensau fer. 
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

SUPÒSIT 3 
 

 

Exercici 1 5 punts 

 
Presentació, coneixença dels examinands 

 

 
 

Exercici 2 10 punts 

 
Interacció entre els examinands 
 
 
Examinand A. Proposau a la vostra parella (examinand B) unes quantes 
alternatives culturals o lúdiques per fer demà vespre. Exposau-li per què heu 
triat aquestes propostes i demanau-li quina li agrada més i per què. 
 

Examinand B. La vostra parella (examinand A) us proposa diverses alternatives 
culturals o lúdiques per fer demà vespre. Digau-li quina us agrada més i per 
què. 
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SUPÒSIT 3 
 
 

Exercici 3 10 punts 

 
Intervenció individual 
 
Voleu contractar una empresa perquè s’encarregui de muntar la festa 
d’aniversari per a la vostra filla petita i per als seus amics. Explicau en què ha 

de consistir la festa. 
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B1   SOLUCIONARI                                                       MAIG 2016 
 
 
Àrea 1. Comprensió oral 

Exercici 1 

1b – 2c – 3b – 4a – 5b 

 

Exercici 2 

6b – 7b – 8a – 9a – 10a 

 

Àrea 2. Comprensió lectora 

Exercici 1 

1b – 2b – 3b – 4c – 5b 

 

Exercici 2 

6b – 7b – 8b – 9a– 10b 

 

Àrea 3. Domini pràctic del sistema lingüístic 

1c – 2b – 3b – 4c – 5a – 6a – 7b – 8b – 9a – 10c – 11b – 12c – 13a – 14a – 15b – 

16b – 17b – 18c – 19b – 20a – 21b – 22b – 23c – 24c – 25a – 26a – 27b – 28c – 

29b – 30b 

 
 


