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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 dels ferrocarrils a 
Mallorca en l’època de la industrialització. Completau aquestes afirmacions 

triant l’opció adequada. 
 
Fragment de “La indústria a les Balears”, del programa La fàbrica desapareguda d’IB3 Televisió. 

 
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.  

 
1. El primer trajecte de tren de les Illes Balears... 

a) va unir les poblacions de Sóller i Palma. 
b) es va inaugurar l’any 1875. 
c) va servir per dur un carregament de vi de Felanitx. 

 
2. L’ús principal del tren era per transportar... 

a) passatgers a Portopí. 
b) només bestiar, vi i carbó. 
c) tota mena de mercaderies. 

 
3. El Celler Cooperatiu de Felanitx... 

a) es va crear l’any 1927. 
b) comercialitzava vi fora de Mallorca. 
c) no va augmentar mai la producció de vi. 

 
4. Fins a l’arribada del ferrocarril, els sollerics… 

a) tenien més relacions amb la Península que amb la resta de l’illa. 

b) anaven a Palma amb tramvia tirat per mules. 
c) no podien transportar vi a la capital. 

 
5. Al començament, el tramvia de Palma... 

a) era de sang i no va ser electrificat fins a l’any 1936. 
b) ja transportava dotze milions de passatgers l’any. 
c) arribava a Portopí. 

 

 
 

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 de l’escriptor Robert 
Graves. Responeu si les afirmacions següents són vertaderes (a) o falses (b) 
d’acord amb el contingut del text. 
 
Fragment del capítol 66 del programa Una ullada cap enrere d’IB3 Televisió. 
 

(!) Escriviu les respostes en el full òptic.  

  
6. Robert Graves és l’autor de la novel·la Jo, Claudi, que va escriure a Mallorca. 

a) Vertader 
b) Fals 

 
7. Va decidir marxar d’Anglaterra amb la seva dona, Laura Riding, i instal·lar-

se a Deià a causa dels problemes de salut d’ell. 
a) Vertader 
b) Fals 

 
8. La casa on va viure a Deià, anomenada Ca n’Alluny, és d’estil senyorial, 

d’acord amb l’educació victoriana de Graves. 

a) Vertader 
b) Fals 

 
9. Robert Graves va haver de fugir de Mallorca per culpa de la Guerra Civil 

espanyola, però hi va tornar l’any 1946. 
a) Vertader 
b) Fals 

 

10. El poeta està enterrat a Deià, poble del qual va ser declarar fill adoptiu. 
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.  
 

Els carabassons 
 

Els carabassons pertanyen a l’espècie botànica Cucurbita pepo, que resulta ser 
una espècie molt interessant: treballs recents la mostren com una de les 
espècies domesticades des de més antic; n’hi ha restes de fa aproximadament 
10.000 anys. Molt més antiga que altres cultius com la tomàtiga o el pebre, 
també americans, la Cucurbita pepo va ser domesticada inicialment per les seves 
llavors. Després van aparèixer plantes de carn dolça. Però no acaben aquí les 

dades d’interès: com que va ser domesticada tan aviat, ha donat lloc a moltes 
formes diferents. Una de les moltes formes cultivades d’aquesta espècie, 
l’anomenada zucchini, és el carabassó que acostumem a trobar als mercats.  
 

El carabassó és un cultiu fàcil a l’hort: la planta és de creixement ràpid i just 
demana llum i calor. Per tant, l’hem de sembrar en haver passat el risc de 
gelada. La sembra de les llavors a la terra dóna plantes amb arrels més fondes i 

potents, però si fa mal temps podem fer el planter protegit i després 
trasplantar-lo. Li agraden les terres fèrtils i ben femades, i també l’aigua, 
sempre que no n’hi hagi massa, ja que és molt sensible a malalties que 
augmenten amb l’excés d’humitat.  
 

Igual que les carabasses, els carabassons tenen les flors dels dos sexes, a la 
mateixa mata i separades. Aquí la feina de les abelles és necessària per a 

pol·linitzar-les. Les flors mascle apareixen primer, i quan floreixen les femelles, 
llestes per ser fecundades, les abelles ja han après el camí. Els carabassons són 
molt productius: una mata pot donar més de trenta peces, si tot va bé. 
Lògicament, un dels aspectes que afecta aquest procés és la pèrdua de flors, 
que provocarà que finalment no es formin fruits. Una temperatura menor de 
10 o 11 graus al llarg del dia també impedeix bones fecundacions. 
 

El fruit creix ràpidament: entre cinc i set dies després de la fecundació arriba a 
la grandària comercial de 15 a 20 centímetres de llargària i 3 o 4 centímetres 
de diàmetre.  
 
 



           

 

 

B1 

GENER 2016 

 

5 
 

 
Realment encara són fruits molt joves, però les normes de comercialització 

actuals exigeixen que siguin rectes i no sobrepassin aquestes mides. Això fa que 
es rebutgi una part molt important de la collita, encara que siguin peces 
excel·lents.  
 

Com que els carabassons creixen molt ràpidament, en podrem collir pràcti-
cament cada dos dies. Si algun fruit es passa de collita, el deixarem per fer 
llavors; això és quan és llarg i gros, de color entre crema i taronja i té moltes 

llavors a dins. El carabassó collit és molt delicat: es ratlla i es marca amb faci-
litat, ja que la pell és molt fina; així doncs, l’hem de tractar amb molta cura. 

 

ROSELLÓ OLTRA, Josep. “Les carabassetes d’estiu”, dins la revista Mètode, núm. 95 
[http://metode.cat/Revistes/Seccions/L-hort-de-Rosello/Les-carabassetes-d-estiu ] (adaptació) 

 
 

1. L’espècie botànica Cucurbita pepo… 
a) actualment només és comercialitzada en la varietat anomenada zucchini. 
b) és d’origen americà. 

c) es va domesticar molt més recentment que altres hortalisses. 
 

2. La planta del carabassó… 
a) és molt delicada i per això s’ha de plantar sempre protegida. 
b) no exigeix unes condicions gaire especials, és bona de cultivar. 
c) tolera l’excés d’humitat, cosa que, a més, l’ajuda a fer arrels fondes. 

 

3. Pel que fa a la fecundació de les flors de la carabassonera… 
a) no convé que la temperatura davalli de 10 graus. 
b) surten primer les flors femella i després les mascle per facilitar la 

pol·linització. 
c) només donen fruit les flors mascle que han caigut després de les flors 

femella. 
 

4. Els carabassons... 
a) s’han de collir quan fan més de 20 centímetres de llarg. 
b) si són massa grossos no es comercialitzen. 
c) tenen un creixement molt lent. 
 

5. Una vegada collit el fruit… 
a) s’ha de tractar bé perquè té la pell molt delicada. 

b) s’ha de deixar madurar fins que torna de color entre crema i taronja. 
c) si s’ha deixat massa temps a la planta ja no serveix ni per aprofitar-ne les 

llavors. 
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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.  
 

 
El magraner: la tradició perduda 

 
El magraner sembla ser originari de les costes de la mar Càspia, planes de l’Iran 

i muntanyes del Kurdistan i l’Afganistan, on, en els llocs rocallosos, creix 
silvestre. D’allí, els fenicis en van estendre el conreu per les costes de la 
Mediterrània. 
  
El magraner és un arbre o arbust, més o menys espinós, de fulles oposades i 
lluents. Floreix a principi de l’estiu, amb flors molt vistoses. Cadascuna 
d’aquestes flors madura fins donar, a la tardor, una magrana. És un fruit gros, 

rodó, que quan madura es bada de manera irregular. Està envoltat d’una pell 
que va del color verd fins al rosat i el vermell, després de passar pel groc. A 
dins, els grans tenen la part externa sucosa i la interior seca, la qual cosa es fa 
notar una mica a l’hora de menjar-ne. 
 

Entre nosaltres, la fruita dels vells magraners queda cada vegada més a l’arbre 
perquè ja no hi ha gent que se l’estimi. Tampoc queden llauradors d’aquells 

que procuraven menjar magranes en el temps de llaurar perquè creien que els 
donaven força. Pocs recorden les virtuts del magraner, entre les quals era 
assenyalada aquella que deia que les arrels bullides eren molt bones per 
expulsar del cos els cucs intestinals com la tènia o solitària. Utilitzar el suc de la 
magrana silvestre per curar el mal de coll o preparar un deliciós refresc 
anomenat granadina, solament són memòria en apartats racons del món 
actual. 
 

Hi ha dues maneres de desgranar una magrana: a poc a poc, gra a gra, i de 
passada menjar-ne alguns; o tallar-la per la meitat i després pegar 
amorosament sobre la clovella perquè vagin caient els grans. Una vegada els 
grans són nets, es preparen de diverses maneres: amb sucre, vi ranci o mistela.  
 

Ex. 1 Encerts 5 4 3 2 1 0 

Punts 14 10,5 7 4,67 2,33 0 
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A Mallorca, amb les magranes agres solen preparar una salsa per acompanyar 
el rostit de Nadal. Per digerir els torrons de Nadal també es recomanen unes 

postres en què les magranes són l’element principal: desgraneu les magranes i 
afegiu-hi un bon suc de taronja, un parell de cullerades de sucre i una branca 
de canyella, poseu-ho en una fruitera en la nevera i serviu-ho fresc. 

 

ZURRIAGA I AGUSTÍ, Ferran. “El magraner: la tradició perduda”, dins Mètode, núm. 59. 2008 

[http://metode.cat/revistes/document/el-magraner] (adaptació) 

 
 
 
 
6. El magraner és únicament originari de les costes de la mar Càspia. 

a) Vertader 
b) Fals 

 
7. Cada flor madura i dóna una magrana a la primavera. 

a) Vertader 
b) Fals 

 
8. Antigament era una fruita molt apreciada pel seu poder per eliminar els cucs 

intestinals. 
a) Vertader 
b) Fals 

 
9. Una de les maneres habituals de desgranar la magrana és tallar-la per la 

meitat i pegar copets damunt la clovella. 
a) Vertader 
b) Fals 

 
10. A Mallorca, és pròpia del dia de Nadal una salsa feta amb magranes agres 

que ajuda a digerir el torró. 
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. L’ _________ _________ llest ha tret un excel·lent. 
a) alumne / mes 
b) alumne / més 
c) alumna / més 

 
2. He perdut el _________ del _________. 

a) ticket / xandal 
b) tiquet / xandall 

c) tíquet / xàndal 
 
3. Avui el _________ serà intens: ja han passat _________ vehicles en una 

hora. 
a) trànsit / dos-cents trenta-set 
b) tràfic / dos-cents-trenta-set 
c) tràfic / dos cents trentaset 

 

4. Aquests jocs _________ _________ per desenvolupar la ment. 
a) són / òptims 
b) son / óptims 
c) son / òptims 

 
5. No tens _________: et toca a tu ordenar la _________ de cromos. 

a) el·lecció / col·lecció 
b) elecció / col·lecció 

c) elecció / colecció 
 
6. _________ aniré a nedar, com faig _________. 

a) Al matí / cada dia 
b) Pel matí / a diari  
c) Per al matí / tots els dies 

 
7. _________ el _________ del director de l’institut. 

a) Dóna’m / teléfon 

b) Dóna’m / telèfon 
c) Dónam / telefon 
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8. Els _________ de _________ convocatòria eren difícils. 
a) textos / la última 

b) textes/ l’última 
c) texts / l’última 

 
9. No duguis _________ pa per dinar, perquè encara no _________ ha acabat 

el d’ahir. 
a) massa / s’ens 
b) gaire / s’ens 
c) gaire / se’ns 

 
10. Sor _________ és la darrera _________ del convent. 

a) Lluïsa / monja 
b) Lluïssa / monje 
c) Lluisa / monge 

 
11. Vull _________ la meva _________ de capçalera. 

a) presentarvos / metge 

b) presentar-vos / metgessa 
c) presentar-vos / metgesa 

 
12. No he pogut llevar la tapa _________ iogurt per culpa d’una ferida 

_________ ungla. 
a) del / a l’ 
b) de l’/ a l’ 
c) de l’ / a la 

 
13. Sabeu _________ senyals de circulació són _________? 

a) quines / grises 
b) quines / grisses 
c) quins / grisos 

 
14. La meva tia _________ ha pres la _________ de venir a viure a Mallorca. 

a) escocesa / decisió 

b) escocessa / decissió 
c) escocesa / desició 

 
15. No facis _________ de renou, que si et senten _________ penediràs. 

a) gens / t’en 
b) res / te’n 
c) gens / te’n 
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16. _________ d’una investigació policial, han descobert una activitat 
_________.  

a) Desprès / il·legal 
b) Después / ilegal 
c) Després / il·legal 

 
17. _________ fer una bona planificació per _________ uns bons resultats. 

a) Has de / garantir 
b) Tens que / garantitzar 
c) Has de / garantisar 

 
18. Dins la sala _________ havia quatre cadires en bon estat i dues _________ 

rompudes. 
a) hi / de 
b) Ø / Ø 
c) n’hi / de 

 
19. Demà farem _________ de _________ imatge de la candidata. 

a) un anàlisis / la  
b) una anàlisi / la  
c) una anàlisis / l’  

 
20. La posició 20a és la que està entre la _________ i la _________. 

a) dinouena / vint-i-unena 
b) dinovena / vint i una 
c) dinovena / vint-i-unena 

 
21. _________ les noves normes, he hagut de facilitar _________ comptes 

corrents. 
a) A causa de / dos 
b) Degut a / dos 
c) Degut a / dues 

 
22. Es va sentir _________ i estava tan enfadat que _________ foc pels 

queixals. 
a) traít / traïa 
b) traït / treia 
c) traït / trèia 

 
23. Els boscos d’_________ solen ser molt _________. 

a) alzines / espessos 
b) alsines / espessos 
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c) alzines / espesos 
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24. _________ compres verdura? _________ és saludable. 
a) Per a què / Per que 

b) Per què / Perquè 
c) Per què / Perque 

 
25. El curs, et convé _________, però abans has _________ la sol·licitud. 

a) fer-ho / de farcir 
b) fer-lo / de rellenar 
c) fer-lo / d’omplir 

 

26. Hem _________ moltes coques de _________ farines. 
a) tastat / diferents 
b) provat / diferentes 
c) emprovat / diferents 

 
27. Va ballar una _________ de _________ al concert de Nadal. 

a) peça / dansa 
b) pessa / danza 

c) peça / dança 
 

28. Per gaudir d’una _________ ha _________ ben freda. 
a) horxata / de ser 
b) orxata / de ser 
c) horxata / d’estar 

 
29. A la presidenta _________ resulta indiferent allò que l’_________ decideixi. 

a) l’hi / assamblea 
b) l’hi / assemblea 
c) li / assemblea 

 
30. El jugador de rugbi va _________ _________ fort que es trencà la clavícula. 

a) embestir / tan 
b) envestir / tant 
c) envestir / tan 

 
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 

 
Heu decidit no anar de vacances, de moment, a la destinació que havíeu triat. 
Escriviu un missatge de correu electrònic a l’hotel on havíeu d’allotjar-vos per 
exposar les raons de cancel·lar el viatge i per sol·licitar que us canviïn les dates 

de la reserva. 
 

Per a: info@hotel.com 
Assumpte: Cancel·lació vacances 
 

 
 

 

 

 

 

 
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 
 

Havíeu vengut a passar una temporadeta de vacances a Mallorca / Menorca / 
Eivissa / Formentera [triau-ne una], però heu decidit quedar a viure-hi perquè 
hi heu trobat feina. Escriviu una carta als vostres pares per explicar-los com és 
l’illa i els motius de la vostra decisió. 
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

  SUPÒSIT 1 
 

Exercici 2 10 punts 

 
Interacció entre els examinands 

 
 
Examinand A: Sou a la sala d’espera del veterinari i comentau amb una altra 
persona (examinand B) quina mena d’animal de companyia teniu (un moix) i per 
què us agraden més els moixos que els cans. 
 
Examinand B: Sou a la sala d’espera del veterinari i comentau amb una altra 
persona (examinand A) quina mena d’animal de companyia teniu (un ca) i per què 

us agraden més els cans que els moixos. 
 

 

  
 

 
 
 
  



           

 

 

B1 

GENER 2016 

 

17 
 

Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

  SUPÒSIT 1 

 
 

Exercici 3 10 punts 

 
Intervenció individual 

 
 
Explicau què vàreu fer la Nit de Cap d’Any i quines altres coses us agradaria haver 
fet. 
 

  

 
 

 



           

 

 

B1 

GENER 2016 

 

18 
 

 
SUPÒSIT 2 

 

Exercici 1 5 punts 

 
Presentació, coneixença dels examinands 
   

 

Exercici 2 10 punts 

 
Interacció entre els examinands 
 
 
Examinand A: Heu vengut a fer l’examen amb transport públic. Comentau 
amb el vostre company (examinand B) quins avantatges i inconvenients té i per 

què el recomanau. 
 
Examinand B: Heu vengut a fer l’examen amb transport privat. Comentau amb 
el vostre company (examinand A) quins avantatges i inconvenients té i per què 
el recomanau. 
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Exercici 3 10 punts 

 
Intervenció individual 
 

 
A causa d’uns problemes de salut el metge us ha recomanat perdre pes. 
Explicau quin pla us ha proposat per aconseguir-ho (dieta, exercici físic, vida 
activa…). 
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

  SUPÒSIT 3 

 
 

Exercici 2 10 punts 

 
Interacció entre els examinands 
 
 

Examinand A: Teniu un nou company a la feina (examinand B) amb el qual 
heu decidit anar a dinar de menú junts cada dia. Comentau-li les vostres 
preferències culinàries i les diferents ofertes que trobareu a la zona. 
 
Examinand B: Sou un nou company de feina de l’examinand A i heu decidit 
anar a dinar de menú cada dia. Comentau-li les vostres preferències culinàries i 
demanau-li quines ofertes trobareu a la zona. 
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

  SUPÒSIT 3 

 

Exercici 3 10 punts 

 
Intervenció individual 
 

 
Teniu un jardí a casa però no us en podeu fer càrrec per falta de temps, i per 
això heu contractat un jardiner. Explicau-li quines feines ha de fer. 
 

  

  
 

  



           

 

 

B1 

GENER 2016 

 

22 
 

B1   SOLUCIONARI   GENER 2016 
 
 

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

 
 

 Àrea 2. Comprensió lectora 
 
Exercici 1:  

 1b – 2b – 3a – 4b – 5a 
 
 Exercici 2: 

6b – 7b – 8a – 9a– 10b 
 
 

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


