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

 

Exercici 1  14 punts 

 
Tot seguit escoltareu dues vegades un fragment d’una notícia. Completau 
aquestes afirmacions triant l’opció adequada. 

 
(!) Escriviu les respostes en el full òptic.  

 
 
1. Antigament els formatges mallorquins... 

a) eren molt grossos. 
b) eren famosos en l’àmbit mediterrani. 
c) tenien una forma poc arrodonida. 

 
2. Els pastors deixaren de formatjar... 

a) a la segona meitat del segle XX. 
b) a la primera meitat del segle XIX. 
c) a la primera meitat del segle XX. 

 
3. La recuperació del formatge mallorquí... 

a) es féu a partir de llet de vaca ecològica. 
b) se centrà  a dues formatgeries artesanes del terme d’Inca. 

c) es fomentà a les formatgeries ecològiques de Campos. 
 
4. Ara sembla que s’obren altres formatgeries... 

a) que produeixen el formatge de manera industrial. 
b) amb una producció petita i singular. 
c) que imiten la producció de formatge manxec. 

 
5. El formatge de Denominació d’Origen Maó-Menorca... 

a) s’exporta actualment en menor quantitat a la Unió Europea. 
b) es comercialitza més a la Unió Europea que a les Illes Balears. 
c) es ven majoritàriament a Mallorca.  

 
 

 
 
 

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 el procés 
d’elaboració de la xocolata. 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 pasta de cacau prové de les llavors que hi ha dins un fruit anomenat 
maraca. 

a) Vertader 
b) Fals 

 

7. La mantega de cacau s’obté incorporant oli escalfat a la pasta de cacau.  
a) Vertader 
b) Fals 

 
8. La xocolata blanca és l’única que s’elabora amb llet en pols. 

a) Vertader 
b) Fals 

 

9. En el procés d’elaboració de la xocolata es fa servir una plataforma 
vibratòria que serveix per incorporar-hi bombolles d’aire. 

a) Vertader 
b) Fals 

 
10. Treure la xocolata dels motlles no ha de suposar gaire esforç si el procés 
d’elaboració del producte s’ha fet bé. 

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.  

 

Llibreters del segle XXI a Menorca 

Les lletres sempre han acompanyat Marta Simon (Vic, 1978) i Joan Pere 
Alzamora (Son Servera, 1975): ella, periodista, i ell, filòleg, i ara també 

llibreters. “La literatura és la nostra passió”, diuen per introduir-nos en el seu 
nou món: la llibreria vaDllibres de Ciutadella. I així és. Ho veus quan expliquen, 
amb un mig somriure còmplice, com se senten de satisfets si un client els diu 
allò de “m’ha entusiasmat el llibre que m’heu recomanat”. I els passa sovint. 
La clau cal cercar-la no sols en aquesta passió que asseguren que tenen i que 
certament els uneix, sinó en la capacitat d’escoltar per servir. “És la nostra 
feina: ser llibreters de capçalera”, comenten amb la convicció de qui creu en 
allò que fa.  

No menys important és l’estima que senten per un ofici que han vist fer des de 
petits, perquè a tots dos això dels llibres els ve de família. La família de na 

Marta té la llibreria Mots de Vic i els pares d’en Joan Pere obriren fa uns quants 
anys una papereria al seu poble natal, on també venien llibres. Són els seus 
assessors en aquests primers mesos d’activitat, la qual cosa no treu que es 
posassin “les mans al cap” quan varen conèixer els seus plans. “Ens varen voler 
fer canviar d’idea perquè saben que no és un sector fàcil”, recorden. I menys en 
els temps que corren, especialment dolents per a la indústria cultural.  

Si ens quedàssim amb els clixés, podríem dir que vaDllibres és el seu negoci 
somiat. I sí, en part ho és, però sobretot és el seu negoci “raonat”. La decisió 
de muntar una llibreria en el sisè any d’aquesta crisi que sembla no tenir fi no 
ha respost a cap impuls ni tampoc a cap idea romàntica. Tots dos necessitaven 
un “canvi d’aires” i van entendre des del primer moment que, per tenir 

recorregut, vaDllibres havia de superar el concepte de botiga per esdevenir un 
espai polivalent, “més obert i participatiu”. I així és com ha acabat convertint-
se en un lloc de cultura. 

D’ençà que el novembre passat va obrir les portes al cèntric carrer de la 
Carnisseria de Ciutadella, la nova llibreria ha estat escenari de xerrades i 
col·loquis, presentacions de llibres, recitals poètics, contacontes i també tallers 
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—aquest mes en tenen un d’escriptura creativa al voltant de la novel·la negra. 
Fins i tot, s’hi reuneix periòdicament un club de lectura que ja ha comentat 
Años luz, de James Salter, i Les cròniques del déu coix, de Joan-Lluís Lluís.  

Però vaDllibres, a més de botiga de llibres i espai de dinamització cultural, és 
un lloc on formar-se en llengua i literatura catalanes. Disposen d’una variada 

oferta de cursos per aprendre o millorar el català i també per adquirir 
tècniques d’estudi, comprensió lectora o expressió escrita. La seva aposta per 
la diversificació es completa amb un servei de correcció, traducció i 
assessorament lingüístic. Queda lluny, per tant, del concepte convencional de 
llibreria. “És necessari adaptar-se als nous temps”, anoten. Amb un mercat 
reduït com el menorquí, la seva adaptació implicava renunciar a 
l’especialització, “ser generalistes” però, a la vegada, donar veu a petites 
editorials independents i ampliar la cartera de serveis.  

“Ens vàrem adonar que hi havia un buit i, de fet, la gent ens ha demostrat que 
tenia fam d’un espai com aquest”, raonen. Tot i les reticències inicials de les 

famílies, la posada en marxa no ha pogut ser més positiva. “Si ens haguéssim 
imaginat com volíem que fos la rebuda, hauria estat així”, afirmen quasi a 
l’uníson. Ells i el seu projecte demostren que sempre hi haurà lloc per a la 
cultura. 

Ara, 12 de maig de 2014 (Adaptació) 

 

1. Na Marta Simon i en Joan Pere Alzamora, dos llibreters... 
a) que desconeixen el món dels llibres però que escolten els clients. 

b) que s’han especialitzat a atendre clients que s’inicien en la lectura. 
c) apassionats i atents als gustos dels clients. 

  
2. Els pares de na Marta i en Joan Pere pensaven que obrir una llibreria... 

a) no era una bona idea i per això no els han donat suport. 
b) no era una bona idea però els han donat suport. 
c) era una bona idea perquè ells en tenen una. 

 

3. Na Marta i en Joan Pere han obert la llibreria... 
a) per superar la crisi econòmica. 
b) perquè estaven a l’atur.  
c) per donar un nou rumb a la seva vida. 
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4. A vaDllibres... 
a) només s’hi venen llibres en català. 

b) s’hi fan classes d’idiomes diferents. 
c) s’hi fan activitats culturals diverses.  

 
5. Els propietaris de vaDllibres pretenen... 

a) dinamitzar la cultura a Menorca. 
b) superar els problemes que va suposar l’obertura del negoci. 
c) controlar la cultura a Menorca. 

 

  

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.  
 

 

Segons The Sunday Times, Palma és el millor lloc per viure-hi  
 
“Palma beats the world”, així titulava el diari The Sunday Times el rànquing de les 

millors ciutats del món per viure-hi. El primer lloc d’aquesta llista, l’ocupa la 
capital balear, qualificada com una de les ciutats més pintoresques. Per 
elaborar la llista, el periòdic ha valorat elements com el bon temps, el paisatge, 
les activitats que s’hi poden fer en família i la facilitat per créixer 
professionalment. A més, han tingut en compte si els estrangers s’estimen més 
comprar-hi cases o llogar-les, o si tenen dificultats legals per adquirir-hi una 
propietat. 
 

Així, la publicació britànica ha seleccionat els 50 millors llocs per viure-hi, entre 
els quals hi ha Barcelona, Florència, Amsterdam, Berlín o Austin (Texas), i 
Palma n’ha estat la guanyadora. Segons l’autor, Paul Richardson, durant 
dècades ha estat una ciutat provinciana, perquè el centre antic havia caigut en 
la deixadesa i no hi havia cap banda on allotjar-se. A partir del segle XXI, però, 
s’obrí una fase d’expansió i, en pocs anys, Palma ha començat a tenir bons 
restaurants, bars de copes i botigues de luxe. 
 

Tot i això, l’article subratlla que aquest nou glamur no ha alterat el ritme 
tradicional d’una ciutat mediterrània: els mercats, les terrasses a l’aire lliure per 
relaxar-se, les passejades els horabaixes sota els alts arbres del passeig del 
Born. La ubicació de la ciutat, afirma, ho és tot, perquè és només a 10 minuts 
de l’aeroport i a 2 hores d’Anglaterra, i perquè està situada al centre d’una 
àmplia badia. 
 
A l’article es ressalten, a més, les platges de Palma, el port i el Moll Vell, però 

sobretot el centre antic: un recorregut de pedra daurada coronada per la 
magnificència de la catedral de Mallorca. Tot i que, per veure les millors vistes, 
apunta el periodista, s’ha de pujar al castell de Bellver. 
 
Palma, afirma el britànic, és prou gran per a un toc de bullícia urbana, però 
prou petita per retenir l’encant del ritme lent. Entre les activitats culturals, 
destaquen la Fundació Miró i la Nit de l’Art, al setembre. 

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/travel/Destinations/Europe/Spain/article1533210.ece
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Les antigues cases de pescadors i el port del Portitxol també sumen punts per 

fer de Palma el millor lloc per viure-hi, igual que la ciutat vella, les llibreries de 
segona mà...  

Ara, març de 2015 (Adaptació) 
 

 

 

6. The Sundays Times ha triat Palma per encapçalar el seu rànquing sobretot 
perquè per als estrangers és molt fàcil comprar-s’hi una casa. 

a) Vertader 

b) Fals 
 

7. Segons Richardson, al s. XXI, és quan Palma ha experimentat un canvi que 
l’ha feta diferent. 

a) Vertader 
b) Fals 

 
8. El fet que Palma es trobi en una illa és l’únic inconvenient que té, ja que és 
més lluny de pertot. 
      a) Vertader 

b) Fals 
 
9. La part antiga de la ciutat és, segons l’article, l’únic que falta per remodelar, 
de moment encara hi ha massa desordre. 

a) Vertader 
b) Fals 

 
10. L’article destaca com a valor positiu de la ciutat l’equilibri entre el seu 
dinamisme i la tranquil·litat que s’hi respira.  

a) Vertader 
b) Fals 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ex. 1 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. En aquest  _______ fan vi blanc, rosat i ________. 

a) rebost / negre 
b) celler / negre 

c) rebost / tint 
 
2. _______ llum del menjador fa ________ claror. 

a) El / poca 
b) El / poc 
c) La / poca 

 
3. Ja _______ havia dit, Miquel, que en aquesta terrassa _____ està molt bé. 

a) ho / ho 
b) t’ho / s’hi 
c) t’ho / si 

 
4. Na Maria és una _______ molt _______. 

a) biòloga / eficient 
b) biologa / eficienta 
c) biòlega / eficienta 

 
5. A la ciutat _________ bastants restaurants vegetarians, la majoria de molta 

___________. 
a) n’hi ha / qualitat 
b) hi ha / qüalitat 
c) hi ha / qualitat 

 
6. S’ha ___________ el _________ de la cama dreta amb la tovallola. 

a) eixugat / genoll 

b) assecat / colze 
c) secat / genoll 

 
7. El ___________ municipal no m’agrada _______. 

a) pavelló / res 
b) pabelló / gens 
c) pavelló / gens 
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8. La __________ més alta de la serralada és  _______ de neu. 

a) muntanya / coverta 
b) muntanya / coberta 
c) montanya / cuberta 

 
9. A la ______ no es parla mai dels _______  del seu llinatge. 

a) novel·la / orígens  
b) novel·la / origens 
c) novela / orígens 

 
10. La temperatura _________ aigua _______ semblat molt baixa. 

a) de la / ma 
b) del / m’ha 
c) de l’ / m’ha 

 
11. En aquest  ________ moltes  _____ van ser cremades.  

a) període / esglesies 

b) periode / esglesies 
c) període / esglésies 

 
12. ___________ tan fort que una ________ es va queixar. 

a) Cantàveu / veïna 
b) Cantàveu / veina 
c) Cantaveu / veïna 

 

13. Havia plogut i el camí era ple de _______. Quan vaig arribar a casa ____ 
duia pertot.  

a) fanc / en 
b) fang / en  
c) fang / Ø 
 

14. La  _________ el relaxava, sobretot si era _________. 
a) música / classica 
b) mússica / clàsica 

c) música / clàssica 
 
15. _____ feia tan malament que es __________ abans d’acabar. 

a) Ho / retirar 
b) Ho / retirà 
c) Lo / retirà 
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16. Ha  _______ una ___________ d’ansietat. 

a) tingut / crisi 
b) sufrit / crisi 
c) tingut / crisis 
 

17. La planta  __________ del jardí fa ________ olor. 
a) enfiladisa / bon 
b) trepadora / bona 
c) enfiladissa / bona 

 
18. Has canviat l’ _________ del _________. 

a) endoll / microones 
b) endoll / microondes 
c) enxufe / microones 

 
19. _____ vespre vaig a classe de ball __________. 

a) Pel / brasiler 

b) Al / brasiler 
c) Al / brasileny 
 

20. El ___________ és certament  ___________. 
a) mon / inmens 
b) món / inmens 
c) món / immens 

 

21. ___________ al cinema! No veus que aquí t’ _________? 
a) Acompanyans / aborriràs 
b) Acompanya’ns / avorriràs 
c) Acompanya’ns / aburriràs 
 

22. Quan vaig a fira, m’agrada comprar-me una _______ i una bossa de    
____________. 

a) orxata / cacauets 
b) orxata / cacahuets 

c) horxata / cacahuets 
 

23. Han passat ____________________ pacients per aquesta consulta. 
a) quatre mil cinc-cents tres pacients 
b) quatre-mil cinc-cents tres pacients 
c) quatre mil cinc-cents-tres pacients 
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24.  ____ instal·lació elèctrica és molt  __________.  

a) La / antigua 
b) L’ / antic 
c) La / antiga 
 

25. La __________ marcava el ________ i tots es desconcertaren. 
a) bruixola / nord-est 
b) brúixola / nord-est 
c) bruixola / nordest 

 
26. Tens una camisa blanca? —____ blanca, cap. De vermelles, ____ tenc dues. 

a) de / Ø 
b) Ø / en 
c) de / en 
 

27. El __________ aplec de corals serà el proper cap de setmana _______ 
d’aquest.  

a) trentadosè / en lloc 
b) trenta-dose / enlloc 
c) trenta-dosè / en lloc 
 

28. Li tenia molt d’ _________ perquè _____ havia criat des de petit. 
a) afecte / l’ 
b) afecte / li 
c) efecte / l’ 

 
29. ___________ no sou  _________, al·lotes? 

a) Per què / feliçes 
b) Perquè / feliç 
c) Per què / felices 
 

30. Als pares, mai no ______ diuen mentides. Són  _________ les mentides. 
a) lis / lletges 
b) els / lletges 

c) les / lleiges 
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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 

 
Teniu un parent ingressat a l’hospital i considerau que hi ha aspectes que es 
podrien millorar (per exemple: neteja, menjar, tracte amb els pacients, etc.). 
Escriviu una queixa per a la bústia de suggeriments de l’hospital.  
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Escriviu el text en el full.  
No hi  poseu les vostres dades reals. 

(!) Text de 130 - 150 paraules. 

 

Exercici 2  12 punts 
 
 

Enguany heu de cursar el darrer any a la universitat i us han concedit una beca 
per poder acabar els estudis en una universitat estrangera. Escriviu una carta a 

un amic i explicau-li-ho. 
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

 
Full per a l’examinador 

 

Exercici 1 5 punts 

 
Presentació, coneixença dels examinands 

Presentació. Demanau a l’examinand que es presenti. Podeu formular-li qüestions 
sobre (demanau un mínim de 5 qüestions): 

 Nom i llinatges 

 Edat 

 Lloc de naixement, adreça actual... 

 Dades familiars 

 Estudis i/o professió 

 Idiomes 

 Aficions 

 Altra informació d’interès 

 

! Ha de ser una conversa, no pas un interrogatori.  
S’ha de crear un ambient per rompre el gel. 
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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: Assistiu a una reunió de la comunitat de veïns del vostre edifici i voleu 
fer algunes propostes de millora per a l’edifici. Explicau-les a la resta de veïns 
(examinand A) i justificau la vostra proposta. 
 
Examinand B: Assistiu a una reunió de la comunitat de veïns i un veí (examinand A) 
fa algunes propostes de millora i no hi estau d’acord. Explicau per què i proposau-
ne unes altres. 
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

  SUPÒSIT 1 
 

Exercici 3 10 punts 

 
Intervenció individual 
 

 
Us han convidat a una festa en la qual heu d’anar disfressat. Exposau quin tipus de 
disfressa us agradaria dur, si us la compraríeu, si la faríeu i com la faríeu, etc. 
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

 
Full per a l’examinador 

 

Exercici 1 5 punts 

 
Presentació, coneixença dels examinands 

Presentació. Demanau a l’examinand que es presenti. Podeu formular-li 
qüestions sobre (demanau un mínim de 5 qüestions): 

 Nom i llinatges 

 Edat 

 Lloc de naixement, adreça actual... 

 Dades familiars 

 Estudis i/o professió 

 Idiomes 

 Aficions 

 Altra informació d’interès 

 

! Ha de ser una conversa, no pas un interrogatori.  
S’ha de crear un ambient per rompre el gel. 

 
  



 
 

 
B1 

MAIG 2015 

 

5 
 

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

  SUPÒSIT 2 
 
 

Exercici 2 10 punts 

 
Interacció entre els examinands 

 
 
Examinand A: Un amic vostre (examinand B) ha decidit casar-se i es planteja 
quin tipus de celebració ha de fer. Donau-li idees. 
 
Examinand B: Heu decidit casar-vos i parlau amb el vostre amic (examinand A) 
sobre el tipus de celebració que us agradaria fer. Proposau alternatives 
diferents a les que ell us dóna. 
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

  SUPÒSIT 2 
 

Exercici 3 10 punts 

 
Intervenció individual 

 
 
Uns amics vostres darrerament s’han plantejat tenir un fill. Parlau dels 
avantatges i inconvenients de ser pares.  
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

 
Full per a l’examinador 

 

Exercici 1 5 punts 

 
Presentació, coneixença dels examinands 

Presentació. Demanau a l’examinand que es presenti. Podeu formular-li 
qüestions sobre (demanau un mínim de 5 qüestions): 

 Nom i llinatges 

 Edat 

 Lloc de naixement, adreça actual... 

 Dades familiars 

 Estudis i/o professió 

 Idiomes 

 Aficions 

 Altra informació d’interès 

 

! Ha de ser una conversa, no pas un interrogatori.  
S’ha de crear un ambient per rompre el gel. 

 

  



 
 

 
B1 

MAIG 2015 

 

8 
 

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

  SUPÒSIT 3 
 
 

Exercici 2 10 punts 

 
Interacció entre els examinands 

 
 
Examinand A: Estau decidit a canviar d’estil de vida i, per això, comentau a un 
amic vostre (examinand B) que voleu anar a viure a una altra ciutat. 
  
Examinand B: Un amic vostre (examinand A) vol anar a viure a una altra ciutat 
per canviar de vida. Exposau-li dubtes i inconvenients. 
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Àrea 5 Expressió oral 25 punts [mín. 12,5 punts] 
   

  SUPÒSIT 3 
 

Exercici 3 10 punts 

 
Intervenció individual 
 

 
Teniu molt de temps lliure i el voleu aprofitar. Explicau quines activitats us 

agradaria fer.  
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B1 - SOLUCIONARI - MAIG 2015 
 
 

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

 
 

 Àrea 2. Comprensió lectora 
 
Exercici 1:  

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

6b – 7a – 8b – 9b– 10a 
 
 

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

 
 
 


