A1
1r BLOC

Prova de nivell

Àrea 1. Comprensió oral
Escoltaràs cada text dues vegades i tindràs temps entre la primera i la segona vegada per a respondre a
les preguntes.
1 Respon les preguntes.
1. Quin objecte han lletrejat?
a)

2. Quants anys té Pau?
a) 29
b) 32
c) 30
3. D’on és Júlia?
a)

b)

c)

b)

c)

1

A1
1r

BLOC

Prova de nivell
Àrea 1. Comprensió oral

2 Escolta els diàlegs i relaciona cada conversa amb una imatge. Només hi ha una imatge correcta per
a cada conversa.
a)
b)

c)

Diàleg
Imatge

2

d)

1

2

3

4

Prova de nivell
Àrea 1. Comprensió oral

3 Escolta els enregistraments corresponents a quatre situacions i digues si les afirmacions de la graella són verdaderes (V) o falses (F). Cada afirmació correspon a un enregistrament.
a) Primera situació

V

F

V

F

V

F

V

F

És una conversa informal.
b) Segona situació
El cognom de l’home és Martorell.
c) Tercera situació
El telèfon de Joan és el 632 934 427.
d) Quarta situació
Empar viu en una avinguda.
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A1
1r

BLOC

A1
1r

BLOC

Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

4 Observa les fotografies i relaciona-les amb les paraules. Només hi ha una paraula correcta per a
cada foto.
a)
b)
c)
d)

Paraula
1. Penja-roba
2. Maquineta de fer punta
3. Pissarra
4. Globus terraqüi
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Imatge

Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

5 Emparella els missatges que tens a continuació amb la informació que donen. Tingues en compte
que hi ha dos missatges que no es corresponen amb cap informació.
Missatges

Informació

1. Visc al carrer Joanot Martorell, número 12.

a) Correu electrònic.

2. Vaig nàixer a Florència, sóc italiana.

b) Número de document d’identitat.

3. Tinc vint-i-huit anys.

c) Nom i cognoms.

4. El meu cosí és farmacèutic.

d) Adreça.

5. helena.agramunt@mailet.com

e) Ofici.
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A1
1r

BLOC

A1
1r

BLOC

Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

6 Llig els diàlegs següents i relaciona’ls amb una de les situacions proposades en la graella.
Diàlegs

1.

–Bon dia.
–Bon dia. Diga’m.
–Done’m la medicina que indica la recepta, per favor.
–Ací la té. Alguna cosa més?
–No, això és tot.

2.

–Hola! Sóc Andreu. A tu com et diuen?
–Em diuen Mar. Tu també véns a aprendre valencià?
–Sí, estic repetint curs.
–Vaja! Espere que les classes no siguen molt difícils.

3.

–Necessite que em diga la seua adreça.
–Visc a l’avinguda de la Pau, número 7, pis 8é, porta 32.
–D’acord. Em pot dir el seu número de telèfon?
–És el 687 958 547.
–Moltes gràcies. Li telefonarem quan tinguem reparat el seu ordinador portàtil.
Situacions

a) En una farmàcia.
b) En una botiga d’informàtica.
c) Conversa entre dos companys de classe.

6

Prova de nivell
Àrea 3. Expressió escrita

7 Escriu en lletra els números següents.
67: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
298: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
16: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.258: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
604: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
935: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A1
1r

BLOC

A1
1r

BLOC

Prova de nivell
Àrea 3. Expressió escrita

8 Has dut el cotxe al taller perquè li facen una revisió. El mecànic et demana que completes un formulari amb la teua informació.
Nom i cognoms: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Data de naixement: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
País d’origen: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adreça postal: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Número de telèfon: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adreça electrònica: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Número de document d’identitat: .........................................................................................................................................................................................................................................
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Prova de nivell
Àrea 4. Expressió i interacció orals

Instruccions per a fer la prova. Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera hauràs de respondre a
les preguntes que et farà la persona que examina. En la segona part veuràs una sèrie de preguntes relacionades amb situacions de la vida quotidiana a les quals hauràs de respondre.
Primera part: salutació i preguntes
• Com et dius?
• Quants anys tens?
• En quin mes vas nàixer?
• Treballes i/o estudies?
• De què treballes?
• Què estudies?
• Quin és el teu número de telèfon?
• Quin dia és el teu aniversari?
• Quin és el teu país d’origen?
• On vius?
Segona part
Respon a les preguntes següents:
a) Quin objecte és?

d) Quin idioma es parla?

b) Quin ofici té?

c) Quin número és?

e) Lletreja la paraula.
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A1
1r

BLOC

A1
1r

BLOC

Prova de nivell
Transcripció dels textos de comprensió oral

Exercici 1
1. Quin objecte han lletrejat?
–M’ho pots lletrejar, per favor?
–Sí. Te, a, u, ele, a.
2. Quants anys té Pau?
–Bon dia, em diuen Pau.
–Hola, sóc Anna. Quants anys tens?
–Tinc vint-i-nou anys.
3. D’on és Júlia?
–D’on eres?
–Sóc de França. Sóc francesa.

Exercici 2
1. –En quin mes vas nàixer?
–Jo al març, i tu?
–Jo també, quina casualitat!
2. –Eres major d’edat?
–Jo? Clar!
–Necessite veure el teu document d’identitat,
per favor.
3. –La meua germana treballa en un hospital.
–Sí? A què es dedica?
–És metgessa.
4. Sóc valenciana, però visc als Estats Units i parle
l’anglés perfectament.
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Exercici 3
a) Primera situació.
–Ei! Com estàs?
–Bé, anem fent... i tu, tot bé?
–Sí, gràcies.
b) Segona situació.
–Em podries lletrejar el teu cognom, per favor?
–Clar. Eme, o, erre, e, ele, ele.
–Gràcies.
c) Tercera situació.
–Hola, sóc Paula.
–Hola, a mi em diuen Joan.
–Em podries donar el teu número de telèfon?
–Sí, apunta’l: sis-cents trenta-dos, nou-cents
trenta-quatre, quatre-cents vint-i-set.
d) Quarta situació.
–Com et diuen?
–Empar.
–Quants anys tens?
–Quaranta-dos.
–Dis-me la teua adreça, per favor.
–Visc a la plaça Major, número 8, pis tercer,
porta 10.

A1
C1

Solucionari
Prova
de nivell
Prova de nivell

1r BLOC

Àrea 1
Comprensió oral

Exercici 5
1 d). 2 -. 3 -. 4 e). 5 a).

Exercici 1
1 b). 2 a). 3 b).

Exercici 6
Situacions

Exercici 2
Diàleg

1

2

3

4

Imatge

c

a

d

b

Exercici 3
a) Primera situació

V

F

És una conversa informal.
b) Segona situació

V

F

V

F

V

F

El cognom de l’home és Martorell.
c) Tercera situació
El telèfon de Joan és el 632 934 427.
d) Quarta situació
Empar viu en una avinguda.

a. En una farmàcia.

1

b. En una botiga d’informàtica.

3

c. Conversa entre dos companys de classe.

2

Àrea 3
Expressió escrita
Exercici 7
67: seixanta-set.
298: dos-cents noranta-huit.
16: setze.
1.258: mil dos-cents cinquanta-huit.
1: u.
604: sis-cents quatre.
935: nou-cents trenta-cinc.
25: vint-i-cinc.

Àrea 2
Comprensió escrita

Àrea 4
Expressió i interacció orals

Exercici 4

a) Un rellotge.
b) Ballarí o ballarina.
c) Setanta-huit.
d) Anglés.
e) Ele, ele, a, pe, i, ese.

Paraula

Imatge

1. Penja-roba

c)

2. Maquineta de fer punta

a)

3. Pissarra

d)

4. Globus terraqüi

b)
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A1
2n BLOC

Prova de nivell

Àrea 1. Comprensió oral
Escoltaràs cada text dues vegades i tindràs temps entre la primera i la segona vegada per a respondre a
les preguntes.
1 Respon a les preguntes.
1. Quina relació té l’home amb Núria?
a)
b)

c)

2. Què li agrada fer a Marc?
a)

b)

c)

3. Quin esport practica Alba?
a)

b)

c)
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A1
2n

BLOC

Prova de nivell
Àrea 1. Comprensió oral

2 Escolteu els textos i relacioneu cada conversa amb una imatge. Només hi ha una imatge correcta
per a cada conversa.
a)
b)

c)

Diàleg
Imatge
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d)

1

2

3

4

Prova de nivell
Àrea 1. Comprensió oral

3 Escolta els enregistraments corresponents a quatre situacions i digues si les afirmacions de la graella són verdaderes (V) o falses (F). Cada afirmació correspon a un enregistrament.
a) Primera situació

V

F

V

F

V

F

V

F

L’estat civil de Jordi és casat.
b) Segona situació
El client vol llogar una taula per a fer surf.
c) Tercera situació
La filla ve de córrer pel parc.
d) Quarta situació
La dona està malalta.
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A1
2n

BLOC

A1
2n

BLOC

Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

4 Observa les fotografies i relaciona-les amb les frases. Només hi ha una frase correcta per a cada
foto.
a)
b)

c)

d)

Frase
1. Els agrada viatjar sempre que poden.
2. Saben fer moltes manualitats.
3. Col·leccionen massa segells.
4. Fan atletisme en parella totes les setmanes.
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Imatge

Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

5 Emparella els missatges amb l’afició corresponent. Tingues en compte que hi ha dos missatges que
no es corresponen amb cap afició.
Missatge

Afició

1. Anem a veure El gran showman a la sessió de les 20 h.

a) Escoltar música.

2. M’agrada sentir l’adrenalina de córrer un perill.

b) Jugar als escacs.

3. Tens l’últim CD d’aquest grup de rock?

c) Anar al cinema.

4. Vés amb compte no et descarregues un virus.

d) Caminar.

5. Véns a prendre una copa al pub Gresca?

e) Navegar per Internet.
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A1
2n

BLOC

A1
2n

BLOC

Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

6 Llig els diàlegs següents i relaciona’ls amb un tret de caràcter.
Diàlegs

1.

–Has vist aquell home?
–No. Què passa?
–El cambrer estava donant descomptes per al restaurant i ell els ha agafat tots!
–De veritat?
–Sí! Fins i tot ha colpejat la mà d’una xica que anava a agafar-ne un.

2.

–Què vols per a sopar?
–M’agradaria menjar pizza.
–Em sembla bé. Crida i demana una pizza vegetal, per favor.
–No pots telefonar tu?
–Jo? Per què?
–A mi em fa vergonya.

3.

–Has vist que hui fan una festa de disfresses a la facultat?
–Sí, sembla que serà divertida.
–Segur que sí! Tinc moltes ganes d’anar i conéixer a tots els companys i companyes.
–De què et disfressaràs?
–Tinc una disfressa de superheroi que serà el centre d’atenció!
Situacions

a) Timidesa.
b) Avarícia.
c) Extraversió.
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Prova de nivell
Àrea 3. Expressió escrita

7 Emplena la graella següent amb les característiques d’un familiar que tries.
Nom i cognoms: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Relació que té amb tu: .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Estat civil: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Aficions: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Caràcter: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A1
2n

BLOC

A1
2n

BLOC

Prova de nivell
Àrea 3. Expressió escrita

8 Has conegut una persona especial. Explica breument a un amic o amiga com és aquesta persona i
com et sents. (30-40 paraules)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Prova de nivell
Àrea 4. Expressió i interacció orals

Instruccions per a fer la prova. Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera hauràs de respondre a
les preguntes que et farà la persona que examina. En la segona part veuràs una sèrie de preguntes relacionades amb situacions de la vida quotidiana a les quals hauràs de respondre.
Primera part: salutació i preguntes
• Com et dius?
• Com estàs?
• D’on eres?
• Quines llengües parles?
• Què t’agrada fer?
• Quines aficions tens?
• T’agrada practicar algun esport?
• Tens germans o germanes?
Segona part
Respon a les preguntes següents:
a) Quants diners té?

d) Com és aquesta família?

b) Quina relació creus que tenen?

c) Quin esport és?

e) Com es troba?
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A1
2n

BLOC

A1
2n

BLOC

Prova de nivell
Transcripció dels textos de comprensió oral

Exercici 1
1. Quina relació té l’home amb Núria?
–Qui és aquell home?
–L’home que pinta?
–Sí. Ho fa molt bé.
–És el iaio de Núria.
2. Què li agrada fer a Marc?
–Ei, Marc, divendres vols que juguem a bàsquet?
–Ui, no, no m’agraden els esports d’equip.
–Ah, no? Quines aficions tens?
–M’encanta quedar-me a casa tranquil i llegir.
3. Quin esport practica Alba?
–Practiques algun esport?
–Sí, faig atletisme.

Exercici 2
1. –Núria viu amb els seus pares?
–Viu sola amb sa mare.
–Vaja, això com és?
–Son pare va faltar quan ella era menuda.
2. –Per fi coneixes el teu nét!
–Sí, només l’havia vist en fotos i ja tenia ganes
d’abraçar-lo.
–Ja ho crec! El procés d’adopció ha sigut molt
llarg.
3. –Quants germans i germanes tens?
–Som cinc germans i germanes. Som una família
nombrosa!
–Segur que a casa no us avorriu mai!
4. –Ahir vaig anar a la boda del meu cosí.
–Amb qui es va casar?
–Amb el seu nóvio de l’institut, Jaume.

Exercici 3
a) Primera situació.
–Hola, Jordi!
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–Hola, com estàs?
–Bé, i tu? Sembles trist.
–Sí que estic un poc decaigut. Fa dues setmanes que em vaig divorciar de Laura.
–Vaja, ho sent! Puc fer alguna cosa per tu?
–Estaria bé que quedàrem per a fer-nos unes
cerveses algun dia.
–Això està fet!
b) Segona situació.
–Bon dia. Voldria llogar unes botes i uns es
quís.
–Quin peu fa?
–Faig un 40.
–Ací té les botes, sap com posar-se-les?
–Clar! No és la primera vegada que esquie.
Abans feia surf, però ja fa uns quants anys que
m’he aficionat a la neu.
–Això està molt bé. Se’l veu molt feliç amb la
nova afició.
c) Tercera situació.
–Véns molt acalorada, filla meua. Què tens?
–Estigues tranquil·la, no em passa res. Vinc del
gimnàs.
–Ah, has fet esport. Has fet ciclisme en la bici
estàtica?
–No, he jugat a pàdel amb Clara. M’ho he passat molt bé!
–Sí, se’t veu contenta.
d) Quarta situació.
–Com et trobes?
–Estic malament, la veritat.
–Què et passa?
–Estic malalt, em note molt feble. Hui m’he
despertat suat per culpa de la febra. Tu estàs
bé?
–Estic un poc cansada perquè estic molt afaenada. Per què no vas a l’ambulatori?

A1
C1

Solucionari
Prova
de nivell
Prova de nivell

2n
1r BLOC
BLOC

Àrea 1
Comprensió oral

Àrea 2
Comprensió escrita

Exercici 1
1 b). 2 c). 3 b).

Exercici 4
Frase

Exercici 2

Imatge

1. Els agrada viatjar sempre que
poden.

c)

Diàleg

1

2

3

4

2. Saben fer moltes manualitats.

d)

Imatge

b

c

d

a

3. Col·leccionen massa segells.

a)

4. Fan atletisme en parella totes les
setmanes.

b)

Exercici 3
a) Primera situació

V

F
Exercici 5
1 c). 2 -. 3 a). 4 e). 5 -.

L’estat civil de Jordi és casat.
b) Segona situació

V

F

El client vol llogar una taula per a fer
surf.
c) Tercera situació

Exercici 6
Tret de caràcter
V

F

La filla ve de córrer pel parc.
d) Quarta situació

V

a) Timidesa.

2

b) Avarícia.

1

c) Extraversió.

3

F

La dona està malalta.
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A1
3r BLOC

Prova de nivell

Àrea 1. Comprensió oral
Escoltaràs cada text dues vegades i tindràs temps entre la primera i la segona vegada per a respondre a
les preguntes.

1 Escolta uns textos breus i tria l’opció correcta per a cada una de les situacions.
1. Què és el primer que fa Miquel quan s’alça de matí?
a)
b)
c)

2. A quina hora han quedat els dos amics?
a)
b)

c)

3. De quina estació de l’any parla?
a)

c)

b)

25

A1
3r

BLOC

Prova de nivell
Àrea 1. Comprensió oral

2 Escolta els textos i relaciona cada conversa amb una imatge. Només hi ha una imatge correcta per
a cada conversa.
a)
b)

c)

Diàleg
Imatge
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d)

1

2

3

4

Prova de nivell
Àrea 1. Comprensió oral

3 Escolta els enregistraments corresponents a quatre situacions i digues si les afirmacions de la graella són verdaderes (V) o falses (F). Cada afirmació correspon a un enregistrament.
a) Primera situació

V

F

V

F

V

F

V

F

Els xiquets aspiraran la casa.
b) Segona situació
El dinar d’empresa és a les 13.30.
c) Tercera situació
El dia de la setmana preferit de Diana és el divendres.
d) Quarta situació
Rarament fan la becadeta.
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A1
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BLOC

Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

4 Observa els dibuixos i relaciona’ls amb els moments del dia. Només hi ha un dibuix correcte per a
cada moment del dia.
a)
b)

c)

d)

Moment del dia
1. El migdia.
2. L’albada.
3. La matinada.
4. A boqueta nit.
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Imatge

Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

5 Emparella els missatges amb l’afició corresponent. Tingues en compte que hi ha dos missatges que
no es corresponen amb cap afició.
Missatge

Afició

1. Podríem mirar quines pel·lícules fan a la cartellera.

a) Escoltar música.

2. M’agraden els esports de risc.

b) Jugar a les cartes.

3. Has escoltat l’última cançó de Zoo?

c) Anar al cinema.

4. Vull buscar imatges de Newcastle abans d’anar-hi.

d) Viatjar.

5. Véns a sopar divendres a la nit?

e) Navegar per Internet.

29

A1
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Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

6 Llig els diàlegs següents i relaciona’ls amb una estació de l’any.
Diàlegs

1.

–Bon dia, senyora Carlota! Com es troba?
–Bon dia. Estic marejada i xopa.
–Ja veig que no fa massa bona cara! Aquesta calor no assenta bé a ningú!
–Tens tota la raó, si fóra més jove, me n’anava a refrescar-me a la piscina.
–Cride el seu fill i que la duga a prendre l’aire a la platja aquesta vesprada.

2.

–Filla, agafa la jaqueta i la bufanda que fa molt de fred!
–Però pare, si anem en cotxe fins a l’escola!
–Que no recordes que hui aneu d’excursió?
–És veritat! Aleshores agafaré també els guants.
–Molt bé, però vés amb compte no els perdes!

3.

–Que bonic està el jardí tot ple de flors.
–Fa goig. A més, uns ocells han fet niu en aquest arbre i sentim com canten tot el dia.
–M’encanta aquesta època de l’any!
–A mi també. Espere que la calor tarde a arribar.
Situacions

a) Hivern.
b) Estiu.
c) Primavera.
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Prova de nivell
Àrea 3. Expressió escrita

7 Escriu les hores indicades en lletra i quines activitats hi fas habitualment els dilluns a eixes hores.
7.30: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.45: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14.15: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22.50: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
00.00: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Prova de nivell
Àrea 3. Expressió escrita

8 Explica què sols fer al llarg d’un dia d’una festa popular a la qual vages habitualment: inclou horaris, activitats, adverbis de freqüència... (30-40 paraules)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Prova de nivell
Àrea 4. Expressió i interacció orals

Instruccions per a fer la prova. Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera hauràs de respondre a
les preguntes que et farà la persona que examina. En la segona part veuràs una sèrie de preguntes relacionades amb situacions de la vida quotidiana a les quals hauràs de respondre.
Primera part: salutació i preguntes
• Com et dius?
• Quants anys tens?
• Què fas normalment a migdia?
• Què fas a boqueta nit?
• A quina hora sopes?
• Què t’agrada fer els diumenges?
• En quin moment del dia et dutxes?
• Quan és Nadal?
• Quina festa valenciana se celebra a març?
Segona part
Respon a les preguntes següents:
a) Quina hora és?

d) Què fa?

b) Quina festa se celebra?

c) Què fa?

e) Quin moment del dia és?
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Exercici 1
1. Què és el primer que fa Miquel quan s’alça de
matí?
–És un honor fer-li una entrevista al gran futbolista Miquel Savall. Podria contar-nos quina és
la seua rutina habitual?
–Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
M’agrada alçar-me ben prompte, a les cinc i mitja del matí. Per a despertar-me, em dutxe amb
aigua freda. Normalment no desdejune, ja que
practique el dejú intermitent, i no menge res
fins a les dotze del migdia.
2. A quina hora han quedat els dos amics?
–Estic estressat i necessite desconnectar de la
faena. Vols que anem al cinema?
–Sí que m’agradaria, hi ha una pel·lícula que tinc
moltes ganes de veure. A quina hora vols que
quedem?
–Isc de treballar a les nou, així que a les nou i
deu ens podem veure.
–Perfecte!
3. De quina estació de l’any parla?
No suporte passar calor. M’agrada començar
a sentir el fred i poder abrigar-me més. Tinc
l’armari ple de jerseis perquè és la meua peça
de roba preferida! També m’estime més beure infusions calentes que refrescos. A més, el
paisatge de la tardor, amb les fulles caigudes,
m’encisa.

Exercici 2
1. –Què ha sigut el que més t’ha agradat de la desfilada d’enguany?
–El vestuari de les xiques que ballaven dansa del
ventre.
–És veritat, era molt bonic. No et sembla que el
vestuari dels moros sempre és més espectacular que el dels cristians?
–Sí, hi estic d’acord. Per això la gent s’estima
més desfilar com a moro que com a cristià.
2. –Aquesta falla ha guanyat el segon premi, però a
mi és la que més m’agrada de tot el poble.
–La veritat és que l’artista ha tingut molt bon
gust.
–És una llàstima que demà siga la cremà.
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–Ja ho crec, segur que a les falleres i als fallers
se’ls escapa alguna llàgrima.
3. –Què faràs el dia de Nadal?
–Com cada any, aniré a dinar a casa dels meus
oncles.
–Teniu alguna tradició familiar?
–Sí, ens donem els regals i repartim les estrenes.
Després, anem a la fira tots junts.
4. –Ja s’acosta Carnestoltes.
–Sí, hem de pensar de què es disfressaran enguany els xiquets.
–He pensat que podem anar a la botiga de lloguer de disfresses.
–És una bona idea, així després no tenim disfresses a casa que ja no gastaran.

Exercici 3
a) Primera situació.
–Aquest dissabte de matí toca fer neteja.
–Ja ho sé, després de desdejunar jo m’encarregaré d’escurar.
–D’acord. Jo preferisc torcar la pols i els xiquets poden agranar.
–Perfecte! Aquesta setmana no cal que aspirem.
b) Segona situació.
–Quina hora és, Sílvia?
–És la una menys quart.
–Encara? Quin matí més llarg!
–No et preocupes. Recorda que hui acabem de
treballar abans perquè el dinar d’empresa és a
la una i mitja.
–És veritat!
c) Tercera situació.
–Hui, en el programa Entre tots, volem saber
quin és el dia de la setmana que més us agrada.
De moment sembla que hi ha un empat entre el
divendres i el dissabte. Anem a veure què pensa
la nostra oient Diana, d’Algemesí. Bon dia, Diana.
–Hola, bon dia.
–Digues, quin és el teu dia de la setmana preferit?
–El meu cas crec que us sorprendrà. No és ni
divendres ni dissabte, encara que són dies que

Prova de nivell
Transcripció dels textos de comprensió oral

també gaudisc molt. Pense que el dilluns és un
dia màgic, perquè tenim l’oportunitat d’encetar una nova setmana de la millor manera possible.
d) Quarta situació.
Els diumenges a casa nostra són uns dies molt
tranquils. Ens alcem tard, si les xiquetes ho

permeten, i anem a esmorzar al bar del cantó.
Dinem en casa dels meus sogres i, en acabant,
tornem a casa. Després de dinar ens agrada
veure alguna pel·lícula o llegir en família. La
veritat és que no tenim costum de gitar-nos a
la vesprada. Quan ens cansem, eixim a fer una
volta tots junts.
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Àrea 1
Comprensió oral

Àrea 2
Comprensió escrita

Exercici 1
1 c). 2 a). 3 c).

Exercici 4
Moment del dia

Exercici 2

Imatge

1. El migdia.

b)

2. L’albada.

a)

Diàleg

1

2

3

4

3. La matinada.

c)

Imatge

c

d

a

b

4. A boqueta nit.

d)

Exercici 3
a) Primera situació

V

F

V

F

Exercici 5
1 c). 2 -. 3 a). 4 d). 5 -.

Els xiquets aspiraran la casa.
Exercici 6
b) Segona situació
El dinar d’empresa és a les 13.30.
c) Tercera situació

V

F

El dia de la setmana preferit de Diana
és el divendres.
d) Quarta situació
Rarament fan la becadeta.
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V

F

Estació de l’any
a) Hivern.

2

b) Estiu.

1

c) Primavera.

3

A1
4t BLOC

Prova de nivell

Àrea 1. Comprensió oral
Escoltaràs cada text dues vegades i tindràs temps entre la primera i la segona vegada per a respondre a
les preguntes.
1 Escolta uns textos breus i tria l’opció correcta per a cada una de les situacions.
1. On s’ha fet mal Laia?
a)
b)
c)

2. On estan les claus?
a)

b)

c)

3. De què parlen?
a)

b)

c)
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2 Escolta els diàlegs i relaciona cada conversa amb una imatge. Només hi ha una imatge correcta per
a cada conversa.
a)
b)

c)

Diàleg
Imatge
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d)

1

2

3

4

Prova de nivell
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3 Escolta els enregistraments corresponents a quatre situacions i digues si les afirmacions de la graella són verdaderes (V) o falses (F). Cada afirmació correspon a un enregistrament.
a) Primera situació

V

F

V

F

V

F

V

F

El sospitós és un home gros.
b) Segona situació
Raquel anirà vestida amb roba ampla.
c) Tercera situació
Han aconseguit trobar un remei eficaç per al xanglot.
d) Quarta situació
Les dues alumnes pensen que Josep és guapo.
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4 Observa les fotos i relaciona-les amb les descripcions. Només hi ha una foto correcta per a cada
descripció.
a)
b)

c)

d)

Descripció
1. Té els cabells rossos i llisos.
2. És una persona major i té canes.
3. Té els llavis molsuts i els cabells rulls.
4. Està grossa i porta un barret.
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5 Emparella els missatges que tens tot seguit amb els destinataris als quals van adreçats. Tingues en
compte que hi ha dos missatges que no es corresponen amb cap destinatari.
Missatge

Destinatari

1. Cal estar en silenci.

a) Els clients d’una perruqueria.

2. Talla’t els cabells per només 8 €.

b) El depenent d’una joieria.

3. Em fa mal la panxa.

c) El mecànic.

4. Busquem extres amb els ulls blaus per a la
nova pel·lícula.

d) Els usuaris de la biblioteca.

5. Heu de fer els exercicis 2 i 3 a casa.

e) El metge o la metgessa.
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6 Llig els diàlegs següents i relaciona’ls amb una de les situacions proposades en la graella.
Diàlegs

1.

–Ací tinc el resultat de l’analítica.
–Com estic?
–Sembla que té anèmia. S’ha notat cansada últimament?
–Sí, em marege quan faig esforços grans. He estat engolint unes càpsules homeopàtiques
per tractar de trobar-me millor.
–L’homeopatia no funciona. S’ha de prendre ampolles de ferro.

2.

–Bon dia, voldria fer-li un regal especial a ma mare.
–Això està molt bé. Què busques?
–Vull un anell de plata que li recorde a mi.
–D’acord, ací tens uns quants models. Si et sembla, podem fer un gravat personalitzat a la
part interior de l’anell.
–Perfecte! Segur que li agradarà.

3.

–Fina era una xiqueta molt tímida i bonica. Era pèl-roja i tenia els ulls grans i de color verd.
Els cabells rojos li queien en forma de rínxols per damunt dels muscles. Tenia la pell pàl·lida
i la cara plena de pigues. Un bon dia, de camí a l’escola, es va trobar un donyet.
–Un donyet? I què va fer?
Situacions

a) La consulta d’un metge.
b) Una classe d’educació infantil.
c) Una joieria.

42

Prova de nivell
Àrea 3. Expressió escrita

7 Escriu un símptoma que provoque cada malaltia o accident, sense repetir-ne cap.
La grip: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Un refredat: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Una cremada: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Una intoxicació alimentària: ............................................................................................................................................................................................................................................................
Un tall: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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8 Descriu una persona real o imaginària: com és físicament, quin caràcter té, quina roba du... (30-40
paraules)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Instruccions per a fer la prova. Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera hauràs de respondre a
les preguntes que et farà la persona que examina. En la segona part veuràs una sèrie de preguntes relacionades amb situacions de la vida quotidiana a les quals hauràs de respondre.
Primera part: salutació i preguntes
• Com et dius?
• On vius?
• Quines aficions tens?
• T’agrada fer esport?
• Quin és el teu número de telèfon?
• Quina part del teu cos t’agrada més?
• Com són els teus cabells?
• Com t’agrada vestir?
• Portes complements?
Segona part
Respon a les preguntes següents:
a) Què té?

d) Com és?

b) Quina part del cos és?

c) On està el llapis?

e) Quina roba porta?
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Exercici 1
1. On s’ha fet mal Laia?
–Bon dia, Laia! Com et trobes?
–Em trobe malament, m’he girat el turmell.
2. On estan les claus?
–Mare, no trobe les claus! Tu les has vistes?
–Sí, estan al costat del llibre que estàs llegint.
–Gràcies!
3. De què parlen?
–T’agradaria fer-te’n un?
–Un tatuatge? No, deu fer molt de mal!
–Però només és un moment! A mi m’agrada
molt el que du el meu germà, ple de colors.

Exercici 2
1. –Hola, puc ajudar-lo?
–Sí, per favor. Vull una camisa entallada.
–D’acord. Li agrada aquesta de quadres?
–No, ha de ser llisa. Si pot ser, de color beix o
gris.
2. –Anem a aprendre a saltar a l’aigua de cap,
ateneu! Cal que feu una cua davant del trampolí. Heu d’ajuntar les mans per dalt del cap i
inclinar-vos cap avant. Cal que mantingueu les
cames juntes durant tot el salt. Està clar?
–Sí!
–Recordeu que s’ha de prendre aire per la boca
i soltar-lo pel nas. Vinga, comencem!
3. –Diga’m, què li passa?
–No em trobe bé. Tinc mal de queixal i se m’ha
inflamat la cara. Mire quin bony que tinc!
–Ja ho veig... Té febra?
–No, però també em fa mal el cap.
–És normal. Ha de prendre antibiòtics per a
curar la infecció i també un antiinflamatori. Es
trobarà millor en uns dies.
4. –Hola, eres l’entrenador?
–Sí, jo mateix. En què et puc ajudar?
–Em fa mal el genoll i vull saber quins exercicis
puc fer per a millorar el dolor.
–Has d’enfortir la musculatura de la cama.
Aquella màquina serveix per a treballar les cuixes, i la del costat treballa el cul. Després, has
de fer esquats amb un poc de pes.
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Exercici 3
a) Primera situació.
–Com és el sospitós que busquem?
–És alt i té els cabells foscos. La víctima diu que
té l’esquena molt ampla, la panxa gran i les cames llargues i grosses.
–Ho anote en l’informe. Ha donat algun detall
de la seua cara?
–Sí, té el front ample, els ulls xicotets i clars i
els llavis fins.
–D’acord. Espere que el trobem prompte.
b) Segona situació.
–Raquel, què et posaràs aquesta nit?
–Em posaré un vestit curt, ajustat i de color
anyil. Portaré unes calces transparents, unes
sabates negres de taló alt i una americana entallada.
–Estaràs molt guapa. Duràs algun complement?
–Sí, una bossa de mà daurada, un mocador de
coll i unes arracades d’or.
–Caram, sí que aniràs ben vestida!
c) Tercera situació.
–Saps algun remei casolà perquè se’m passe el
xanglot?
–Has provat a aguantar la respiració?
–Sí, i també a beure aigua. No ha funcionat res.
Si no para prompte, em vindran ganes de vomitar!
–Prova a fer-te una infusió d’eucaliptus quan
arribes a casa.
d) Quarta situació.
–Has vist Josep, l’alumne nou?
–Sí, sembla bona persona.
–És molt ben plantat. És alt i atlètic i té un somriure agradable.
–A mi també em pareix atractiu. L’única cosa
que no m’agrada és el pírcing que porta al llavi...
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C1

Solucionari
Prova
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Prova de nivell

4t
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Àrea 1
Comprensió oral

Àrea 2
Comprensió escrita

Exercici 1
1 a). 2 b). 3 b).
Exercici 2

Exercici 4
Descripció

Imatge

1. Té els cabells rossos i llisos.

b

Diàleg

1

2

3

4

2. És una persona major i té canes.

d

Imatge

c

d

a

b

3. Té els llavis molsuts i els cabells
rulls.

c

4. Està grossa i porta un barret.

a

Exercici 3
a) Primera situació

V

F
Exercici 5
1 d). 2 a). 3 e). 4 -. 5 -.

El sospitós és un home gros.
b) Segona situació

V

F

Raquel anirà vestida amb roba ampla.
c) Tercera situació

Exercici 6
V

F

Han aconseguit trobar un remei eficaç
per al xanglot.
d) Quarta situació

V

Situació
a) La consulta d’un metge.

1

b) Una classe d’educació infantil.

3

c) Una joieria.

2

F

Les dues alumnes pensen que Josep és
guapo.
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Àrea 1. Comprensió oral
Escoltaràs cada text dues vegades i tindràs temps entre la primera i la segona vegada per a respondre a
les preguntes.
1 Escolta uns textos breus i tria l’opció correcta per a cada una de les situacions.
1. Quantes creïlles vol el client?
a)
b)
c)

2. Què li falta a la cuinera per a fer la recepta?
a)
b)

c)

3. Què s’ha avariat?
a)

c)

b)
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2 Escolta els diàlegs i relaciona cada conversa amb una imatge. Només hi ha una imatge correcta per
a cada conversa.
a)
b)

c)

Diàleg
Imatge
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d)

1

2

3

4

Prova de nivell
Àrea 1. Comprensió oral

3 Escolta els enregistraments corresponents a quatre situacions i digues si les afirmacions de la graella són verdaderes (V) o falses (F). Cada afirmació correspon a un enregistrament.
a) Primera situació

V

F

V

F

V

F

V

F

El cambrer ofereix un bistec com a plat principal.
b) Segona situació
El client vol comprar te verd.
c) Tercera situació
Per a fer ceba caramel·litzada, es necessita una paella.
d) Quarta situació
Ferran troba la sopa molt saborosa.
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4 Observa les fruites i relaciona-les amb el seu nom. Només hi ha una fruita correcta per a cada nom.
a)
b)

c)

d)

Fruita
1. Bresquilla.
2. Albercoc.
3. Mandarina.
4. Taronja.
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Imatge

Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

5 Emparella els fragments que tens tot seguit amb tipus de textos on podries trobar-los. Tingues en
compte que hi ha un fragment que no es correspon amb cap text.
Missatge

Destinatari

1. Pernil, cireres, plàtans, peres.

a) Normes d’una peixateria.

2. 2 kg de pomes per 1 €.

b) Llista de la compra del supermercat.

3. Gratina al forn fins que el formatge es fonga.

c) Cartell en una fruiteria.

4. No netegem el peix.

d) La cuina d’un hotel.

5. Renta’t les mans abans de parar taula.

e) Una recepta.
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6 Llig les receptes següents i relaciona-les amb un plat de la gastronomia valenciana de la graella.
Receptes
1.

Posa a bullir dos ous. Renta les verdures i trosseja-les. En primer lloc, posa l’encisam. Distribueix per damunt la tomaca, la ceba, el cogombre, les olives i els ous bullits pelats i trossejats.
Amaneix amb oli d’oliva verge, sal i vinagre.

2.

Pela la ceba i pica-la. Pela les carabassetes i les albergines i talla-les en trossos menuts. Renta
i trosseja el pimentó verd. En una paella, posa oli d’oliva verge. Afig les verdures i sofrig a foc
mitjà. Després de 10 minuts, afig la tomaca triturada i remena-ho tot. Deixa coure fins que
les verdures estiguen toves.

3.

Posa oli en una paella gran i afig el pollastre, el conill, les bajoques i els garrofons. Sofrig a foc
fort fins que es dauren els ingredients. Incorpora la tomaca triturada i la sal. Després d’uns
minuts, afig l’arròs, l’aigua i el safrà i remou. Deixa bullint a foc lent fins que l’arròs estiga cuit
i l’aigua s’evapore.
Plats

a) Samfaina.
b) Paella.
c) Amanida.
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7 Escriu aliments que es venguen en els pesos i envasos següents:
Un quilo: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Un quart: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Un pot: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Una llanda: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Un paquet: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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8 Explica breument a la teua parella com pot fer el teu plat preferit: els ingredients, les mesures, els
estris, les accions... (30-40 paraules)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Instruccions per a fer la prova. Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera hauràs de respondre a
les preguntes que et farà la persona que examina. En la segona part veuràs una sèrie de preguntes relacionades amb situacions de la vida quotidiana a les quals hauràs de respondre.
Primera part: salutació i preguntes
• Com et dius?
• Quina és la teua adreça?
• Quines aficions tens?
• Què estudies?
• Què t’agrada menjar?
• Quina és la teua fruita preferida?
• Què t’agrada posar en l’amanida?
• Prefereixes menjar carn o peix?
• Què has desdejunat hui?
Segona part
Responeu a les preguntes següents:
a) Quin lloc és?
b) Quin cobert és?

d) Quines verdures hi ha a la cistella?

c) Quin estri és?

e) Quines fruites hi ha a la cistella?
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Exercici 1
1. Quantes creïlles vol el client?
–Bon dia. Vosté dirà.
–Pose’m dos quilos de creïlles.
–Molt bé. Alguna cosa més?
2. Què li falta a la cuinera per a fer la recepta?
–Què hem de cuinar hui, xef?
–Una crema de verdures. Vaja, no tenim carlotes!
–I ara què fem?
–No passa res, posarem més carabassa.
3. Què s’ha avariat?
–Tinc tota la roba interior bruta!
–No et preocupes, el tècnic ve esta vesprada a
reparar la llavadora.
–Ja era hora!

Exercici 2
1. –Què li pose?
–Voldria quatre hamburgueses.
–De pollastre o de vedella?
–Pose’m aquestes de pollastre amb espinacs,
per favor.
–Clar que sí. Alguna cosa més?
–Sí, mig quilo de llom de porc a tallades fines.
Què li dec?
–Seran huit euros i huitanta cèntims.
–Li done nou euros, quede’s les tornes.
2. –Bon dia, aquest model que està mirant té molt
bona relació qualitat-preu.
–És econòmic, però jo vull una batedora que
puga picar gel.
–Aleshores pot endur-se aquest altre model,
que és més potent.
–Té garantia?
–Sí, de dos anys.
3. –Vull fer pimentons farcits. Pose’m els més
grossos que tinga.
–Què més?
–Les tomaques de pera estan madures?
–Sí, estan madures i molt bones.
–Doncs pose-me’n un quilo i això és tot.
4. –Prepararem una ensalada de cuscús que es
diu tabulé.
–Com et puc ajudar?
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–Renta i trosseja un pimentó roig, tres tomaques i un cogombre. Mentrestant jo couré el
cuscús.
–Ja ho tinc, ho pose en la safata gran.
–Molt bé, afig menta i ara ho amaniré tot amb
oli d’oliva, llima, sal i pebre.
–Tinc moltes ganes de tastar-la!

Exercici 3
a) Primera situació.
–Hola, què voleu prendre?
–Té alguna opció vegetariana?
–Clar! Els podem oferir una amanida amb fruita seca com a primer plat i una lasanya de verdures com a plat principal. Els sembla bé?
–Sí, sona molt bé.
–Què els pose per a beure?
–Pose’ns una botella de vi blanc, per favor.
b) Segona situació.
–Voldria comprar 200 grams de te.
–Quin tipus de te vol? Blanc, roig, verd, negre...
–Vull provar un te verd aromatitzat.
–A mi m’agrada molt aquest te amb préssecs.
Olore’l.
–Fa molt bona olor, però no en té cap d’especiat?
–Clar que sí, li agrada la canella?
c) Tercera situació.
–Com puc caramel·litzar la ceba?
–És molt fàcil! Talla la ceba en juliana. Posa oli
en una paella i un poc de sal. Has de sofregir-la
lentament durant molt de temps. Si vols accelerar el procés, pots afegir-li un pessic de sucre.
–Quant de temps tardarà?
–Normalment tarda una mitja hora a fer-se
daurada.
d) Quarta situació.
–Ferran, la sopa t’ha eixit molt bona! Què du?
–Gràcies! Li he posat el brou de verdures que
vaig fer ahir, llet de coco, alls porros i espècies. Jo crec que li falta un poc de gust. Em pots
passar la sal?
–Ací tens. Quan acabem de sopar, em dius la
recepta i l’anote, que jo també vull fer-la.
–Clar que sí.

A1
C1

Solucionari
Prova
de nivell
Prova de nivell

5é
1r BLOC
BLOC

Àrea 1
Comprensió oral

Àrea 2
Comprensió escrita

Exercici 1
1 c). 2 a). 3 c).

Exercici 4
Fruita

Exercici 2

Imatge

1. Bresquilla.

b

2. Albercoc.

a

Diàleg

1

2

3

4

3. Mandarina.

c

Imatge

a

d

b

c

4. Taronja.

d

Exercici 3
a) Primera situació

V

F

El cambrer ofereix un bistec com a plat
principal.
b) Segona situació

Exercici 6
V

F

El client vol comprar te verd.
c) Tercera situació

Exercici 5
1 b). 2 c). 3 e). 4 a). 5 -.

V

F

V

F

Plats
a) Samfaina.

2

b) Paella.

3

c) Amanida.

1

Per a fer ceba caramel·litzada, es necessita una paella.
d) Quarta situació
Ferran troba la sopa molt saborosa.
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Prova de nivell

Àrea 1. Comprensió oral
Escoltaràs cada text dues vegades i tindràs temps entre la primera i la segona vegada per a respondre a
les preguntes.
1 Escolta l’àudio i digues si les oracions següents són verdaderes (V) o falses (F).
V

F

a) Àngels i Raspa volien comprar un souvenir.
b) Els venedors canviaven el preu dels objectes sense parar.
c) Els venedors eren molt respectuosos amb els clients.
d) A Àngels li agradaven les reproduccions.
e) Entraren a la botiga més gran del mercat.

61

A2
6é

BLOC

Prova de nivell
Àrea 1. Comprensió oral

2 Escolta els diàlegs i respon a les preguntes que es formulen tot seguit.
1. On ha telefonat la dona?
a) A un hotel.
b) A un restaurant.
c) A l’ajuntament.
2. Quantes nits estaran a l’hotel?
a) Tres nits.
b) Quatre nits.
c) Cinc nits.
3. Quina relació tenen els clients de l’hotel?
a) Són parella.
b) Són germans.
c) Són amics.
4. Quina preferència ha manifestat la dona sobre el llit?
a) Que el matalàs siga dur.
b) Que siga una llitera.
c) Que siga de matrimoni.
5. Com ha de ser l’habitació?
a) De fumadors.
b) De no fumadors.
c) Individual.
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Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

3 Llig aquests textos sobre l’oferta turística de la ciutat d’Alacant. Relaciona cada text amb un dels
enunciats que et proposem a continuació. Tingues en compte que hi ha dos textos que no es corresponen amb cap enunciat.
a) Platges urbanes, cales salvatges, arena fina i daurada, aigües transparents. Alacant et regala tot
el Mediterrani perquè gaudisques dels teus esports favorits o simplement per relaxar-te al sol;
platja de Sant Joan, cales del Cap de l’Horta, platja de l’Almadrava, platja de l’Albufereta, platja del
Postiguet, platja Saladars-Urbanova.
b) Si viatges amb xiquets, Alacant és una ciutat ideal. Hi ha moltes coses a fer a la ciutat i al llarg de
tot l’any hi ha una interessant oferta de tallers i actuacions de màgia, teatre, titelles... Tot pensat
per al gaudi dels més menuts.
c) Productes tradicionals, vestits moderns, sabates, bosses, vins DO Alacant, marques nacionals i
internacionals. Descobreix els productes més frescos als mercats i gaudeix del bullici dels mercats
ambulants. Que bé t’assenta Alacant!
d) La mar Mediterrània inspira la cuina d’Alacant, que és suculenta, variada, impressionant, explosiva. Tant si t’agrada anar de cullera i forquilla com si el que t’agrada són les tapes, estàs a la ciutat
perfecta per a regalar-li al teu paladar sensacions exquisides. Alacant està per menjar-se-la!
e) El castell de Santa Bàrbara és el monument més emblemàtic de la ciutat i Bé d’Interés Cultural.
Viu-lo des de dins i gaudeix d’un mar de cultura; teatre, concerts, exposicions, activitats infantils...
en el monument més visitat d’Alacant t’esperen nombrosos esdeveniments durant l’estiu.
f) Si vols la mar Mediterrània només per a tu, Tabarca és el teu lloc. Aquesta xicoteta illa compta amb
una àmplia varietat de flora i fauna i conforma la primera reserva marina creada a Espanya.
g) El Teatre Principal d’Alacant fou inaugurat l’any 1847. Es tracta del recinte teatral per excel·lència.
La façana principal és d’estil neoclàssic. L’interior, realitzat segons la tipologia italiana de l’època,
es divideix en tres zones clarament diferenciades: el vestíbul, la càvea amb forma de ferradura i
l’escenari.
h) La basílica de Santa Maria és l’església més antiga de la ciutat, i data del segle XIV. Es va edificar
sobre les restes de la mesquita major islàmica d’Alacant. Està formada per una sola nau, sense
creuer, amb capelles laterals entre els contraforts.
i) La marxa alacantina és per mèrits propis un dels emblemes d’Alacant i la seua variada oferta d’oci
nocturn es concentra principalment entre les zones del centre i del «Barri», al voltant del port
esportiu i a la platja de Sant Joan.
j) És la destinació ideal per a la pràctica d’esports nàutics com el lloguer d’embarcacions o motos
aquàtiques, la vela, el busseig, el submarinisme, el surf, el windsurf, la pesca esportiva o l’esquí
aquàtic durant tot l’any. La ciutat, a més, compta amb quatre clubs nàutics.
k) Foc, aigua, pólvora. Música en el carrer, desfilades, alegria a dolls. Aquestes són algunes pinzellades del que són les Fogueres de Sant Joan. Festes grans de la ciutat i declarades Festes d’Interés
Turístic Internacional, donen la benvinguda al solstici d’estiu.
l) El jaciment arqueològic Lucentum està situat a tres quilòmetres del centre de la ciutat i allí es
troben aquestes restes arqueològiques de rellevant importància com a referència del període iberoromà i que va pertànyer a la ciutat romana de Lucentum, l’antiga Alacant.
(Font: http://www.alicanteturismo.com)
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Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

Enunciat
1. La visita a aquest monument és imprescindible.
2. Oferta cultural per a tota la família.
3. Si vols fer esport, aquestes activitats són per a tu.
4. L’edifici religiós més antic de la ciutat.
5. La costa alacantina.
6. I què podem dir de la nostra festa més internacional?
7. Gastronomia per a tots els gustos.
8. Visita a l’època iberoromana.
9. Gaudeix d’una obra de teatre mentre observes l’arquitectura.
10. Anem de festa!
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Lletra del text

Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

4 Llig el text i digues si són verdaderes (V) o falses (F) les afirmacions de la graella.

Consells per a viatjar amb xiquets amb avió
Com que l’atenció dels xiquets no dura més de quinze minuts seguits, seria recomanable pensar en
diverses activitats per a realitzar cada quart d’hora: com portar pintures i quaderns per acolorir, iPad
amb jocs o les seues pel·lícules preferides i un poc de menjar. Però vigila amb l’excés de sucre, podem
sobreexcitar-los i aconseguiríem just l’efecte contrari del que busquem.
Si pots, tria els seients prèviament, així podreu asseure-us prop d’un bany. A més, asseure el xiquet en el seient de la finestreta i poder veure el cel i els núvols sol ser una distracció interessant.
Si en algun moment del vol el xiquet comença a plorar, no perdes els nervis. Perdre el control de la
situació només provocarà que el xiquet es pose més nerviós i plore més, la qual cosa farà que la resta
de passatgers es troben incòmodes i mostren el seu malestar davant la situació.
Tant el moment de l’enlairament com de l’aterratge són bastant crítics per als xiquets. Encara no
saben com destapar les orelles empassant saliva, per això és recomanable que puguen menjar alguna
cosa durant aquesta estona. Si és un bebé, aprofita per a donar-li mamar, serà la millor manera de
protegir les seues orelles.
(Font: http://www.aerobusbcn.com/blog/ca/uncategorized-ca/
consells-per-viatjar-amb-nens-amb-avio/)
V

F

a) La durada de l’atenció dels xiquets és inferior a quinze minuts.
b) S’aconsella triar els seients amb antelació.
c) Cal conservar la calma si el xiquet comença a plorar.
d) L’enlairament i l’aterratge solen ser moments fàcils per als xiquets.
e) No convé donar mamar a un bebé durant l’enlairament.
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Àrea 2. Comprensió escrita

5 Llig el text següent i tria la resposta correcta.

Viatjar en creuer
Per a nosaltres, una de les pitjors formes de viatjar és en creuer. És cert que té aspectes positius, com
una gran oferta d’activitats d’oci. Al vaixell es poden trobar activitats per a tots els gustos i edats: des
de jocs infantils fins a classes d’idiomes i representacions teatrals. Normalment, també compten amb
spa i tractaments de bellesa que et permeten desconnectar i relaxar-te.
Quan es viatja amb creuer, cal saber que la major part del viatge es passa al vaixell i el temps de
visita a les ciutats és limitat. Per tant, encara que les característiques del transport fan que pugues
veure múltiples localitzacions allunyades entre si, només les coneixeràs de forma superficial.
En la nostra opinió és una forma de viatjar idònia per a aquelles persones que busquen descans
i relaxació. Però, si com nosaltres, vols submergir-te en la cultura estrangera, et recomanem que
t’oblides dels viatges organitzats i descobrisques la destinació pel teu compte.
1. La parella que escriu l’article prefereix...
a) Viatjar en creuer.
b) Fer viatges organitzats.
c) Viatjar pel seu compte.
2. Un dels aspectes positius d’un creuer és...
a) L’organització de les visites.
b) L’oferta d’activitats a bord.
c) El temps en les destinacions.
3. Una característica dels creuers sobre les destinacions és...
a) Que poden estar allunyades entre si.
b) Que són escasses.
c) Que han d’estar totes a la mateixa zona.
4. Els viatges en creuer són ideals per a...
a) Aquells que vulguen conéixer profundament les diferents parades.
b) Les persones que necessiten estar tranquil·les.
c) Els joves que busquen emocions.
5. A quin públic no estan adreçats els creuers?
a) Als xiquets.
b) A les persones majors.
c) A les persones que no gaudeixen dels viatges organitzats.
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Prova de nivell
Àrea 3. Expressió escrita

6 La setmana que ve rebràs un estudiant d’intercanvi a ta casa. Escriu-li un correu electrònic per a
explicar-li quines activitats faràs, què veuràs a la ciutat i quin oratge farà. El text haurà de tindre
entre 50 i 70 paraules.
Destinatari/ària: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Assumpte: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Missatge: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Àrea 4. Expressió i interacció orals

L’avaluació de l’àrea d’expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb la presentació dels aspirants,
amb la intenció d’introduir-los en la situació comunicativa que tot seguit s’avaluarà.
Per tant, aquesta primera presa de contacte ha d’aconseguir un ambient de tranquil·litat que atorgue
seguretat a la persona que s’examinarà.
Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials quotidianes, el temps lliure...
sense entrar en aspectes privats, seran els temes sobre els quals tractarà la conversa.
7 Conversa guiada. Aquest exercici avaluarà la competència de l’aspirant per a produir un text al
voltant d’una de les dues opcions proposades.
OPCIÓ A. La teua ciutat
• Vius en una ciutat o en un poble?
• En quines parts s’organitza?
• Quins monuments d’interés s’hi poden trobar?
• Quins parcs o espais naturals té?
• Com és la vida nocturna?
• On es pot anar a comprar?
• De quines ofertes turístiques has gaudit? T’han agradat? Quines recomanes?
OPCIÓ B. Viatges
• T’agrada viatjar? Amb qui?
• Viatges organitzats o per lliure?
• Quin mitjà de transport prefereixes? Avió, autobús, tren, cotxe...?
• T’agrada fer turisme cultural? O prefereixes unes vacances relaxants?
• Quin és l’últim viatge que has fet?
• Quin viatge vols fer en el futur?
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Prova de nivell
Àrea 4. Expressió i interacció orals

8 Situació comunicativa. Aquest exercici avaluarà la competència de l’aspirant per a interactuar
amb un altre aspirant en una situació donada. Cal que trie quin paper interpretarà i conega el paper de l’altre aspirant.
SITUACIÓ 1. Vols passar un cap de setmana a Morella i necessites allotjament.
Personatge A: Client que vol fer una reserva d’habitació.
Personatge B: Recepcionista de l’hotel que li explica els preus, les habitacions, dates lliures, condicions de les reserves...
SITUACIÓ 2. Un amic arriba a la teua ciutat a visitar-te i no pots anar a rebre’l.
Personatge A: L’amic visitant explica la visita: motius, dates, hora d’arribada...
Personatge B: L’hoste explica per què no pot anar a rebre’l i dóna indicacions de com arribar a sa
casa.
SITUACIÓ 3. Proposes fer un viatge a un company de classe.
Personatge A: Proposa el viatge a una destinació concreta i explica els motius.
Personatge B: Company que demana i suggereix més informació: dates, pressupost, tipus d’allotjament, activitats que fareu...
SITUACIÓ 4. Contes a ta mare un viatge que has fet recentment.
Personatge A: Fill que explica on ha estat i què ha fet.
Personatge B: Mare que pregunta detalls sobre quin oratge ha fet i quins monuments ha visitat.
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Prova de nivell
Transcripció dels textos de comprensió oral

Exercici 1

Exercici 2

Àngels i Raspa s’acostaren a les parades per a
comprar un souvenir. Tan prompte s’adonaren de la
presència de dos nous clients, un mosquer de venedors els assaltaren per totes bandes oferint-los
gel·labes policromades de lli i cotó, reproduccions
de piràmides, escarabats de la sort o figuretes de
Ramsés. Tothom parlava alhora, i els omplien les
mans d’objectes que no havien demanat i els marejaven canviant-ne contínuament el preu.
–No m’agraden les reproduccions, gràcies. Reproduccions, no –repetia Àngels per tal de desempallegar-se d’uns venedors que, si fa no fa, devien
ser bastant més joves que el seu fill.
Continuaren accelerant el pas entre els passadissos que formaven les parades, fins que quasi
entropessaren amb un venedor amb gel·laba, gros
i d’alçada mitjana, pell bruna i aspecte honorable
que regentava la botiga més gran.
–Passen, per favor. Ací ningú no els molestarà
–els va dir, indicant-los la porta d’entrada a la botiga.
Àngels acceptà la invitació tan sols per alliberar-se del núvol de venedors que els assetjava per
totes bandes.
–El meu nom és Naguib –es presentà amb una
inclinació cerimoniosa–. He sentit que no li agraden les reproduccions, i per això li mostraré una
cosa absolutament única.

–Hotel Blauverd, diga’m.
–Bon dia, voldria reservar una habitació per a
dues persones.
–D’acord. Quin dia arribaran?
–El dia 17.
–Per a quantes nits necessiten allotjament?
–Ens quedarem quatre nits, crec que seran suficients per a veure bé la ciutat.
–Molt bé. Volen llit de matrimoni o llits separats?
–Anirem el meu home i jo, així que un llit doble
estaria bé. Podria ser una habitació per a no fumadors?
–Clar que sí. Seran 298 euros amb desdejuni
inclòs.

J osep M illo . El verí de la cobra. Bromera
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Solucionari
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Àrea 1
Comprensió oral

Àrea 2
Comprensió escrita

Exercici 1

Exercici 4
V

F

V

a) Àngels i Raspa volien comprar un
souvenir.

a) La durada de l’atenció dels xiquets
és inferior a quinze minuts.

b) Els venedors canviaven el preu dels
objectes sense parar.

b) S’aconsella triar els seients amb
antelació.

c) Els venedors eren molt respectuosos amb els clients.

c) Cal conservar la calma si el xiquet
comença a plorar.

d) A
 Àngels li agradaven les reproduccions.

d) L’enlairament i l’aterratge solen ser
moments fàcils per als xiquets.

e) Entraren a la botiga més gran del
mercat.

e) No convé donar mamar a un bebé
durant l’enlairament.

Exercici 2
1 a). 2 b). 3 a). 4 c). 5 b).

F

Exercici 5
1 c). 2 b). 3 a). 4 b). 5 c).

Exercici 3
Enunciat

Lletra del text

1. La visita a aquest monument és imprescindible.

e)

2. Oferta cultural per a tota la
família.

b)

3. Si vols fer esport, aquestes
activitats són per a tu.

j)

4. L’edifici religiós més antic de
la ciutat.

h)

5. La costa alacantina.

a)

6. I què podem dir de la nostra
festa més internacional?

k)

7. Gastronomia per a tots els
gustos.

d)

8. Visita a l’època iberoromana.

l)

9. Gaudeix d’una obra de
teatre mentre observes
l’arquitectura.

g)

10. A
 nem de festa!

i)
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Prova de nivell

Àrea 1. Comprensió oral
Escoltaràs cada text dues vegades i tindràs temps entre la primera i la segona vegada per a respondre a
les preguntes.
1 Escolta l’àudio i digues si les oracions següents són verdaderes (V) o falses (F).
V

F

a) Bramant era un personatge d’un conte de Camilo José Cela.
b) El príncep de Blancaneu s’encarregava de fer la bugada.
c) La Ventafocs no tenia prou diners per a comprar sabates.
d) La iaia de Caputxeta es menjava els aliments que li preparava la seua néta cada dia.
e) La conversa dels personatges femenins amb Camilo José Cela va ser efectiva.
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2 Escolta el monòleg i respon a les preguntes que es formulen tot seguit.
1. Quina activitat s’ha organitzat en valencià?
a) Un contacontes.
b) Una obra de teatre.
c) Una projecció de pel·lícules.
2. Què n’opina Carme Fuster?
a) Li sembla molt bé.
b) Creu que és una situació habitual.
c) No li pareix adequat.
3. Quina relació té Carme Fuster amb Jordi i Núria?
a) Són companys de classe.
b) És la seua mestra.
c) És sa mare.
4. A més de pel·lícules en valencià, què més troba a faltar Carme en el nostre idioma?
a) Novel·les.
b) Cançons.
c) Poesia.
5. En quines ocasions li agradaria que s’utilitzara el valencià?
a) Sempre.
b) En la televisió.
c) A casa de cadascú.
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Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

3 Llig aquestes entrades de notícies i relaciona-les amb un dels titulars que et proposem a continuació. Tingues en compte que hi ha dues entrades que no es corresponen amb cap titular.
a) Aquest cap de setmana, l’estrena de Loving Vincent destaca per ser el primer film pintat a l’oli fotograma a fotograma, seguint l’estil postimpressionista de Vincent van Gogh. En un recorregut per
les seues obres, la vida de l’artista holandés és la trama principal de la cinta, primer filmada amb
actors i després animada a partir de 65.000 fotogrames pintats a mà per 125 pintors diferents.
b) El 28 de desembre és el dia en què les esglésies cristianes recorden els xiquets morts a mans d’Herodes, les primeres víctimes del cristianisme. La festa té uns orígens pagans més complexos, que
l’emparenten amb les antigues saturnals romanes: forma part de les festes d’inversió i transgressió del cicle hivernal, que comencen amb la Festa dels Nicolaus i s’acaben per Carnaval.
c) És una celebració popular que gira al voltant d’aquesta hortalissa amb Denominació d’Origen Protegida convertida en el producte més característic de la ciutat.
d) Una legislació molt laxa amb l’etiquetatge i la creativitat publicitària deixa moltes vegades el consumidor indefens davant la terminologia que llueixen els envasos que troba als establiments.
e) El rubor és una característica específicament humana que no es dóna en els nostres parents més
propers, com el ximpanzé, el goril·la o l’orangutan. El mecanisme fisiològic pel qual ens posem rojos de vergonya es relaciona amb la dilatació dels vasos sanguinis.
f) El servei de missatgeria instantània ha caigut en diverses parts del món, principalment en Europa.
El servei s’ha restaurat uns quaranta minuts després.
g) Els experts recomanen fer-ne un ús gradual i evitar la connexió a Internet fins que els joves no
siguen prou madurs.
h) Mitjans aeris i terrestres estan treballant des de la una del migdia en l’extinció d’un incendi declarat a la Marjal dels Moros de Sagunt, segons han informat fonts del Centre de Coordinació
d’Emergències i del Consorci de Bombers. A les 20.20, el foc s’ha donat per estabilitzat.
i) La plataforma dels nous mitjans de comunicació públics valencians À Punt ha estrenat hui web. El
nou espai cibernètic permet escoltar l’emissió en directe, així com escoltar programes a la carta.
j) S’ha marcat com a fita aconseguir huit mil donacions de sang en la Marató de Donants, que començarà divendres i durarà una setmana. Les reserves són habitualment de 6.500 a 7.000 unitats,
i després de les festes cauen un 25%.
k) El Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana assegura que regalar als xiquets noves
tecnologies o joguets que reprodueixen la forma i els usos d’aparells tecnològics afavoreix el joc
simbòlic i la imitació en els més menuts, així com un correcte desenvolupament cognitiu.
l) Estem a prop de la implantació massiva de la intel·ligència artificial. Hi ha una gran preocupació
entre els experts per les seues implicacions, especialment en l’àmbit laboral.
(Font: VilaWeb, adaptació)
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Titulars
1. La Festa de la Carxofa ompli els carrers de Benicarló.
2. El primer film pintat a l’oli amb fotogrames animats arriba als cinemes.
3. Estabilitzat l’incendi a l’espai protegit de la Marjal dels Moros de Sagunt.
4. Els psicòlegs asseguren que regalar noves tecnologies afavoreix el joc simbòlic en els xiquets.
5. El segrest de les paraules en nutrició.
6. El Banc de Sang fa una crida per a aconseguir 8.000 donacions en una marató que comença divendres.
7. Per què el 28 de desembre se celebra el dia dels Sants Innocents?
8. Com afectaran els robots a la nostra vida quotidiana?
9. Els nous mitjans públics valencians estrenen web.
10. WhatsApp deixa de funcionar poques hores abans d’acabar l’any.
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4 Llig la notícia i digues si són verdaderes (V) o falses (F) les afirmacions de la graella.

Castelló es converteix en un gran escenari amb la Mostra d’Arts Escèniques
El festival ofereix quaranta-sis espectacles de teatre, música i titelles
Aquest cap de setmana els carrers de Castelló
s’ompliran d’espectacles de carrer, titelles, mímica i música amb motiu de la Mostra d’Arts Escèniques. En total, s’hi presentaran 46 espectacles
–11 de teatre i 35 de música–, en una barreja del
tot eclèctica. L’objectiu és arribar a tota mena de
públic i esdevenir una cita de referència.
El plat fort de l’oferta musical és l’actuació
del cantant basc Kepa Junquera a la plaça Major.
Acompanyat del grup Sorginak, format per joves
cantants i percussionistes, presentarà Maletak,
un espectacle que vol ser un punt de trobada

entre tradicions ancestrals, músiques de creació
inspirades en els ritmes del món i l’energia del
públic.
En l’apartat teatral, els espectadors podran
admirar el Malabar Xou d’Escenoart, l’adaptació del clàssic Tirant lo Blanc a càrrec de la Inestable Companyia de Titelles i l’espectacle de
dansa i teatre de carrer Volar, de Pepa Cases.
Així mateix, hi haurà dues obres reivindicatives
sobre el poder i la capacitat de les dones: Féminas de Maracaibo Teatre i Femmes d’Hortzmuga Teatre.
V

F

a) La Mostra d’Arts Escèniques és un festival de teatre.
b) Hi haurà actuacions per a diferents gustos.
c) El cantant basc Kepa Junquera oferirà el concert més important.
d) Es representarà la versió clàssica de l’obra Tirant lo Blanc.
e) Volar és una actuació de dansa i teatre.

77

A2
7é

BLOC

A2
7é

BLOC

Prova de nivell
Àrea 2. Comprensió escrita

5 Llig el text següent i tria la resposta correcta.

Eliminar taques difícils de la roba
És habitual que, després de ficar a la rentadora una peça de roba amb una taca, aquesta continue al
seu lloc. Perquè això no passe, cal tractar la taca abans d’utilitzar la rentadora. Moltes substàncies
s’introdueixen en el teixit de tal forma que, si no es tracta abans, el rastre que deixen no se’n va amb
una simple rentada. Aquests són alguns consells per a eliminar-les.
• Cal netejar qualsevol cosa que caiga sobre les teles immediatament, perquè si s’hi incrusta és
més difícil d’eliminar.
• No freguem la roba. Absorbim o rasquem la substància vessada.
• No utilitzem aigua calenta perquè «cou» la substància i deixa una marca permanent.
• És més fàcil traure la taca pel revés.
• Netegem sempre amb moviments circulars, des de l’exterior cap al centre.
(http://revista.consumer.es/web/ca/20050501/practico/consejo_del_mes/69706.php)

1. Què cal fer per a assegurar-nos que la taca se n’anirà?
a) Posar la peça de roba ràpidament a la rentadora.
b) Tractar la taca abans de posar la roba a la rentadora.
c) Tractar la taca després de posar la roba a la rentadora.
2. Quan ix una peça de roba de la rentadora amb una taca?
a) Sovint.
b) Mai.
c) Rarament.
3. Per què hi ha taques que no se’n van en posar la roba a la rentadora?
a) Perquè no utilitzem el detergent adequat.
b) Perquè tardem massa temps a posar la roba a la rentadora.
c) Perquè la taca penetra en la tela.
4. Un dels consells que dóna el text és...
a) Utilitzar aigua calenta.
b) Fregar vigorosament la taca.
c) Netejar la taca pel revés.
5. Convé netejar qualsevol cosa que caiga sobre la tela...
a) Després de deixar la peça de roba a remulla.
b) Al més prompte possible.
c) Després de posar la peça de roba a la rentadora.
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6 Estàs de viatge i un familiar t’ha preguntat quines faenes de casa s’han de fer mentre no estigues.
Escriu-li un correu electrònic per a explicar-li què consideres que cal fer. El text haurà de tindre
entre 50 i 70 paraules.
Destinatari/ària: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Assumpte: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Missatge: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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L’avaluació de l’àrea d’expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb la presentació dels aspirants,
amb la intenció d’introduir-los en la situació comunicativa que tot seguit s’avaluarà.
Per tant, aquesta primera presa de contacte ha d’aconseguir un ambient de tranquil·litat que atorgue
seguretat a la persona que s’examinarà.
Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials quotidianes, el temps lliure...
sense entrar en aspectes privats, seran els temes sobre els quals tractarà la conversa.
7 Conversa guiada. Aquest exercici avaluarà la competència de l’aspirant per a produir un text al
voltant d’una de les dues opcions proposades.
OPCIÓ A. La faena de casa
• Quantes persones sou a casa?
• Com us repartiu la faena de casa?
• Amb quina freqüència netegeu la casa?
• Quina és la faena de casa que més t’agrada fer? I la que menys?
OPCIÓ B. El temps lliure
• Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
• T’agrada anar al teatre? I al cinema?
• Dediques temps a la lectura?
• Quin tipus de pel·lícules t’agraden?
• Quina és l’última pel·lícula que has vist? De què tracta?
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8 Situació comunicativa. Aquest exercici avaluarà la competència de l’aspirant per a interactuar
amb un altre aspirant en una situació donada. Cal que trie quin paper interpretarà i conega el paper de l’altre aspirant.
SITUACIÓ 1. Vols anar al teatre però el teu amic prefereix anar al cinema.
Personatge A: Proposa anar a veure una obra de teatre i defensa per què li agrada més el teatre
que el cinema.
Personatge B: Amic que rebutja la proposta d’anar al teatre i ofereix l’alternativa d’anar al cinema.
Explica els avantatges que té el cinema respecte al teatre.
SITUACIÓ 2. Acabeu de veure una pel·lícula policíaca.
Personatge A: No li ha agradat la pel·lícula, explica per què i diu quins altres gèneres prefereix.
Personatge B: Ha gaudit de la pel·lícula, explica per què i diu per què no li agrada algun dels gèneres que proposa el personatge A.
SITUACIÓ 3. Us heu de posar d’acord en qui farà cada faena de casa i quan.
Personatge A: Proposa organitzar les faenes de casa i establir un horari.
Personatge B: Company de pis que no sap cuinar i també vol arribar a un acord.
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Transcripció dels textos de comprensió oral

Exercici 1
Protesta de ficció
Camilo José Cela, el famós escriptor que el 1989
va rebre el Nobel de literatura, pensà de fer un
conte infantil. Volia que una jove, Bramant, fóra
una serventa de tantes. Però en aquell moment,
la jove dibuixada al full va eixir al món real. Era un
dibuix que podia parlar, caminar, córrer... I des del
primer moment començà a protestar.
–Et sembla bé el que estàs fent? A les xiques,
només ens poseu als contes quan s’ha de fer alguna faena de la casa!
Camilo José s’espantà de primer, i després contestà sorprés:
–Ei, que tu ets fruit de la meua imaginació! No
pots estar parlant!
–D’això res! I no sóc l’única que pot protestar!
I de sobte... plaf! Hi van aparéixer Blancaneu,
la Ventafocs, la Bella Dorment i una Caputxeta
molt jove.
–Hola, Bramant! –saludaren les quatre.
–Vosaltres també!? Veniu a protestar pel vostre paper als contes? –preguntà Camilo José astorat.
–I tant! –va dir Blancaneu–. Jo no n’estic gens
satisfeta. He de fer la faena de la casa dels nans,
que no són massa nets, tot s’ha de dir, mentre que
ells estan de vacances!
–Però al final et cases amb un príncep! –bramà
Camilo.
–Un príncep? És un malfaener! Vol que li faça
el menjar, que li llave la roba, i el pitjor de tot és
que només aprofita per a treballar en un anunci de
Profidén –digué Blancaneu.
Tots callaren, fins que la Ventafocs trencà el
silenci:
–Bé, ara protestaré jo: sóc la serventa de la
meua pròpia casa. Només escolte: «Ventafocs,
llava la roba! Ventafocs, prepara sopar per a vint!
Ventafocs, fes això i allò!». No em deixen parar ni
un moment!
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–I el teu príncep? –preguntà Camilo–. Tu també has tingut problemes amb el príncep?
–Ja no visc amb ell. El meu no és que fóra roín,
però he hagut de tornar a casa perquè entre els
dos no guanyàvem per a sabates. Com que cada
dia en perdia una als jardins de palau...! A més, la
fada s’ha jubilat, i ja res no té sentit.
–Problemes greus, els vostres –va dir Camilo.
–I de mi, què en dius? –preguntà Caputxeta–.
Cada dia he de portar el menjar a l’àvia, i, com
sempre se’l menja el llop, l’he de preparar una altra vegada, i una altra, i així eternament. A més, he
d’arreglar el sostre, que és ple de goteres... I encara
sóc una xiqueta! Això, a més de masclisme, és explotació infantil!
–Tots els meus problemes estan resumits en
els que han dit les companyes –va dir la Bella Dorment–. Només hi vull afegir una pregunta: per què
som les dones les úniques que treballem a casa?
Camilo José Cela no va poder explicar-los res,
però aquesta conversa va tenir molta importància,
perquè els contes començaren a canviar. A hores
d’ara, Blancaneu treballa en una mina; la Ventafocs és la presidenta d’una empresa de banca; la
Bella Dorment és pilot d’avions, i Caputxeta, que
ja és molt fadrina, s’ha fet domadora de llops. Ah! I
Bramant, que sóc jo, és l’escriptora que us ha contat aquesta història.

Exercici 2
Jo sóc Carme Fuster, la mare de Jordi i Núria, i estic la mar de contenta perquè han organitzat les
projeccions de les pel·lícules en valencià. Jo crec
que veure cinema en valencià hauria de ser el més
normal i no una notícia. Els meus fills, com tots els
valencians, no tenen ocasió ni d’escoltar cançons
ni de veure pel·lícules en la nostra llengua. I això no
pot ser! Que no hi tenim dret? Necessitem que el
valencià s’utilitze sempre i en tots els llocs. A veure si entre tots li tirem una maneta i evitem que es
perda. A que tinc tota la raó del món?
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Àrea 1
Comprensió oral

Titulars

Exercici 1
V

F

a) Bramant era un personatge d’un
conte de Camilo José Cela.
b) El príncep de Blancaneu s’encarregava de fer la bugada.
c) La Ventafocs no tenia prou diners
per a comprar sabates.
d) L
 a iaia de Caputxeta es menjava els
aliments que li preparava la seua
néta cada dia.
e) La conversa dels personatges femenins amb Camilo José Cela va ser
efectiva.

Lletra del text

6. El Banc de Sang fa una crida
per a aconseguir 8.000 donacions en una marató que
comença divendres.

j)

7. Per què el 28 de desembre
se celebra el dia dels Sants
Innocents?

b)

8. Com afectaran els robots la
nostra vida quotidiana?

l)

9. Els nous mitjans públics
valencians estrenen web.

i)

10. WhatsApp deixa de funcionar poques hores abans
d’acabar l’any.

f)

Àrea 2
Comprensió escrita

Exercici 2
1 c). 2 a). 3 c). 4 b). 5 a).

Exercici 4
Exercici 3
Titulars

V
Lletra del text

1. La Festa de la Carxofa ompli
els carrers de Benicarló.

c)

2. El primer film pintat a l’oli
amb fotogrames animats
arriba als cinemes.

a)

3. Estabilitzat l’incendi a
l’espai protegit de la Marjal
dels Moros de Sagunt.

h)

4. Els psicòlegs asseguren que
regalar noves tecnologies
afavoreix el joc simbòlic en
els xiquets.

k)

5. El segrest de les paraules en
nutrició.

d)

F

a) La Mostra d’Arts Escèniques és un
festival de teatre.
b) Hi haurà actuacions per a diferents
gustos.
c) El cantant basc Kepa Junquera oferirà el concert més important.
d) Es representarà la versió clàssica de
l’obra Tirant lo Blanc.
e) Volar és una actuació de dansa i
teatre.
Exercici 5
1 b). 2 a). 3 c). 4 c). 5 b).

83

A2
8é BLOC

Prova de nivell

Àrea 1. Comprensió oral
Escoltaràs cada text dues vegades i tindràs temps entre la primera i la segona vegada per a respondre a
les preguntes.
1 Escolta el diàleg i digues si les oracions següents són verdaderes (V) o falses (F).
V

F

a) Es tracta d’una conversa entre amics.
b) El pis no té rebedor.
c) El menjador és molt lluminós.
d) El bany principal està al costat de les habitacions.
e) Es tracta d’un pis espaiós.
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2 Escolta l’àudio i respon a les preguntes que es formulen tot seguit.
1. Què s’anuncia?
a) Un cotxe.
b) Una bicicleta.
c) Una moto.
2. Quin estil té?
a) Rústic
b) Elegant.
c) Esportiu.
3. Com es pot controlar el sistema d’ajuda a la conducció de forma segura?
a) Per mitjà de la veu.
b) Amb ajuda de l’smartphone.
c) Tocant la pantalla tàctil del cotxe.
4. Les prestacions són característiques d’un model...
a) familiar.
b) tot terreny.
c) esportiu.
5. On es pot consultar el preu del producte?
a) A la pàgina web.
b) Al concessionari.
c) Al catàleg de la marca.
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3 Llig aquests textos penjats en un tauler d’anuncis. Relaciona cada text amb un dels títols que et
proposem a continuació. Tingues en compte que hi ha dos textos que no es corresponen amb cap
títol.
a) El vehicle és un turisme de cinc portes que es troba en molt bon estat. Es tracta d’un tot terreny
d’alta gamma amb poc d’ús. Té tres anys i ha fet dos mil quilòmetres. El preu és de huit mil euros,
negociables.
b) El preu del lloguer és de 200 euros al mes. L’habitació disponible té un bany integrat i és lluminosa.
El pis té un menjador ampli, una cuina menuda però amb tot l’equipament necessari i un altre bany.
A prop de la zona universitària.
c) Local de dos-cents metres quadrats, ampli i modern. Cuina equipada per a gastar-la des del primer
moment. Consta d’una terrassa interior amb sòl de pedra i un xicotet parc per a xiquets. Disponible a partir del mes de juny.
d) Sóc tècnic d’electrodomèstics i tinc preus competitius. També atenc urgències. Repare tot tipus
d’avaries i problemes: mala olor, tambor sorollós, descàrregues elèctriques en tocar l’aparell, fallades en els programes, deficiències o excessos d’aigua...
e) Es troba pràcticament nou, ja que es ven per falta d’ús. És un dels més potents del mercat i té capacitat de picar gel. Té programes predeterminats per a fer diferents receptes i també pot gastar-se
de forma manual. El preu és de tres-cents euros.
f) He estudiat Magisteri i actualment sóc estudiant de màster. Estic disponible les vesprades de dimarts i dijous i també els caps de setmana. Metodologia dinàmica i divertida per a alumnes de
primària. Cobre nou euros l’hora.
g) Tarifa especial per a estudiants de vint euros al mes. Comptem amb una sala de musculació amb
les màquines més sofisticades del mercat i un ampli horari de classes dirigides per a tots els gustos. Vine entre setmana i prova una classe de forma gratuïta. T’esperem!
h) T’agradaria fer els teus propis cosmètics amb productes naturals? Vine el pròxim divendres a les
sis de la vesprada i aprén a fer pintallavis, crema hidratant i rímel. Places limitades, cal reservar
cridant al número de telèfon indicat.
i) Acaba el curs dominant l’idioma que sempre has volgut aprendre. Classes reduïdes i professors
nadius. Preparació per a exàmens oficials. Matrícula gratuïta. Consulta horaris a la nostra pàgina
web.
j) Situat a primera línia de platja. Tres habitacions, dos banys, un menjador, una cuina i una terrassa.
És menut però funcional i assolellat. Les vistes són immillorables. Es ven moblat. Preu a negociar.
k) Es va perdre dimarts de matí. Respon al nom de Pelut i du un collar de color roig amb el nostre
número de telèfon gravat. S’ofereix recompensa.
l) Els alumnes interessats en el programa d’intercanvi estan citats el pròxim divendres a les cinc de
la vesprada en la sala d’actes.
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Titulars
1. Es ven robot de cuina.
2. Repare llavadores.
3. Es ven apartament a la mar.
4. Es traspassa restaurant.
5. Gos perdut.
6. Es ven cotxe de segona mà.
7. Reunió d’intercanvi d’estudiants.
8. Busquem company o companya de pis.
9. Taller de maquillatge natural.
10. Vine al nostre gimnàs!
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Àrea 2. Comprensió escrita

4 Llig la notícia i digues si són verdaderes (V) o falses (F) les afirmacions de la graella.

Com vendre els teus mobles o electrodomèstics vells
Aprén a vendre els teus mobles o electrodomèstics vells seguint els passos següents i desfés-te
d’eixes taules, cadires, microones o televisors
que l’única cosa que fan és ocupar lloc.

que ofereixes. Intenta que el missatge no siga
excessivament llarg. Hi has d’indicar la marca
del producte, les característiques bàsiques i les
dimensions.

1. Fes una bona foto.
Els productes entren pels ulls. Per això, el primer
que has de fer és fotografiar el que vols vendre.
Procura que les fotografies siguen de bona qualitat i intenta fer dues o tres captures, jugant
amb angles i plànols diferents.

3. No enganyes.
Oblida’t de mentir a ningú. És aconsellable que
indiques en la descripció del teu moble o electrodomèstic si té algun defecte.

2. Descripció detallada.
Les fotografies han d’anar acompanyades d’un
text descriptiu sobre el moble o l’electrodomèstic

4. Preu apropiat.
Pensa quin preu és el més apropiat per al teu
producte. Per a això, és convenient que investigues en pàgines de segona mà quin preu tenen
productes similars al teu.

(http://val.levante-emv.com/vida-y-estilo/decoracion/2017/11/20/
vender-muebles-o-electrodomesticos-viejos/1644273.html)

V

F

a) Convé oferir diverses fotos als clients.
b) És millor que no escrigues cap descripció, deixa que les fotografies parlen per si
mateixes.
c) Omet els defectes per aconseguir que es venga més de pressa.
d) No poses el preu a l’anunci.
e) Consulta quins preus tenen altres mobles i electrodomèstics de segona mà.
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5 Llig el text següent i tria la resposta correcta.

Consells per a reduir el consum elèctric a casa
Sens dubte, un dels consums més inútils d’electricitat que fem a casa nostra és el de la televisió. Concretament quan l’apaguem malament. O siga, quan ho fem amb el comandament a distància i en realitat la televisió no s’apaga, sinó que es queda en standby consumint electricitat a l’espera de rebre
una nova ordre. Tota llum roja en un electrodomèstic significa que este aparell no està apagat completament, sinó que roman en mode standby i, per tant, continua gastant electricitat, normalment
d’una manera inútil.
Un altre cas de malbaratament energètic el trobem en els aparells que deixem connectats a la
xarxa. Per exemple, el carregador del mòbil, que és prou habitual que estiga sempre connectat a la
llum a pesar de no estar carregant un telèfon. Altres casos serien els altaveus i la pantalla de l’ordinador, la impressora i fins i tot el mateix PC, aparells que tenen un interruptor però que no sempre
apaguem i que per este motiu consumixen electricitat fins i tot quan no els estem utilitzant.
(http://www.accioecologista-agro.org/spip.php?article4213)

1. Com podem assegurar-nos que la televisió no està consumint energia?
a) Comprovant que el pilot roig estiga encés.
b) Apagant-la amb el comandament a distància.
c) Desendollant-la.
2. Quan un electrodomèstic està en standby...
a) No consumeix energia.
b) Està a l’espera de rebre una nova ordre.
c) Hem d’endollar-lo per tal que funcione.
3. Quan malgasta electricitat el carregador del mòbil?
a) Quan el deixem endollat i no estem carregant el mòbil.
b) Quan no el tenim endollat.
c) Quan estem carregant el mòbil.
4. Els altaveus i la pantalla de l’ordinador...
a) Mai malgasten energia.
b) Solen tindre interruptor.
c) Tenen un consum desdenyable.
5. Podem estalviar energia...
a) Deixant encés l’interruptor dels altaveus de l’ordinador.
b) Deixant els electrodomèstics en standby.
c) Desendollant els aparells que estiguen en standby.
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6 Eres agent immobiliari i has de posar a la venda una casa. Escriu un anunci de 60 a 100 paraules per
a la pàgina web de la immobiliària amb tots els detalls necessaris.
Títol de l’anunci: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Descripció de la casa
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Altres detalls (preu, com contactar, zona en què està situada, adreça de la immobiliària...)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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L’avaluació de l’àrea d’expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb la presentació dels aspirants,
amb la intenció d’introduir-los en la situació comunicativa que tot seguit s’avaluarà.
Per tant, aquesta primera presa de contacte ha d’aconseguir un ambient de tranquil·litat que atorgue
seguretat a la persona que s’examinarà.
Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials quotidianes, el temps lliure...
sense entrar en aspectes privats, seran els temes sobre els quals tractarà la conversa.
7 Conversa guiada. Aquest exercici avaluarà la competència de l’aspirant per a produir un text al
voltant d’una de les dues opcions proposades.
OPCIÓ A. Ta casa
• Quin tipus d’immoble és?
• Quantes estances té i com són?
• Com està decorada?
• Com és el barri on es troba?
OPCIÓ B. La cuina
• Com és la teua cuina?
• Quins electrodomèstics té?
• Quins estris de cuina gastes més? Per a què?
• Quins aliments no poden faltar en la teua cuina?
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8 Situació comunicativa. Aquest exercici avaluarà la competència de l’aspirant per a interactuar
amb un altre aspirant en una situació donada. Cal que trie quin paper interpretarà i conega el paper de l’altre aspirant.
SITUACIÓ 1. Acabes de comprar un pis.
Personatge A: Proposa pintar el pis i posar objectes de decoració. Proposa colors, estils de decoració...
Personatge B: Proposa comprar mobles. Diu quins mobles creu que necessita cada habitació.
SITUACIÓ 2. Vas a una botiga d’informàtica a reparar l’ordinador portàtil.
Personatge A: Du l’ordinador portàtil a reparar. Explica què li passa i demana pressupost.
Personatge B: Diu el preu de la reparació, descriu les característiques que veu de l’aparell i dóna
cita per a la recollida.
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Exercici 1

Exercici 2

–Com veu, aquest pis és molt lluminós i té bones vistes: des de la terrassa es veu la mar.
–M’agrada que hi haja molta llum. No té rebedor?
–El rebedor és pràcticament inexistent, ja que
s’accedeix quasi directament al menjador des de
l’entrada. El menjador té tota aquesta paret envidrada i accés a la terrassa. La cuina té els bancs
de marbre i està equipada amb electrodomèstics
d’última generació. Té un dormitori més espaiós
i uns altres dos de més acollidors. A més, consta
d’un bany principal, un a la vora dels dormitoris i
un altre al costat de la cuina.
–Les fotografies són precioses. Està moblat?
–No, els mobles que es veuen se’ls endurà l’actual propietari.
–Quina superfície té?
–És un pis gran, té 110 metres quadrats.

L’automòbil passa de 0 a 100 km/h en 4,3 segons.
Combina l’elegància pròpia d’aquesta gamma amb
les prestacions d’un cotxe esportiu. Consta d’un
sistema d’ajuda a la conducció amb la tecnologia
dels smartphones actuals que funciona amb sistema de control de veu per tal d’assegurar la seguretat en la conducció. El motor turboalimentat consumeix només 7,2 litres de combustible per cada
100 km. El sistema de frenada és de doble circuit
amb sistema antibloqueig. Consulta el preu al teu
concessionari.
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Exercici 1

Exercici 4
V

F

V

a) Es tracta d’una conversa entre
amics.

a) Convé oferir diverses fotos als
clients.

b) El pis no té rebedor.

b) És millor que no escrigues cap
descripció, deixa que les fotografies
parlen per si mateixes.

c) El menjador és molt lluminós.
d) E
 l bany principal està al costat de
les habitacions.

F

c) Omet els defectes per aconseguir
que es venga més de pressa.

e) Es tracta d’un pis espaiós.

d) No poses el preu a l’anunci.
e) Consulta quins preus tenen altres
mobles i electrodomèstics de segona mà.

Exercici 2
1 a). 2 b). 3 a). 4 c). 5 b).
Exercici 3
Titulars

Lletra del text

1. Es ven robot de cuina.

e)

2. Repare llavadores.

d)

3. Es ven apartament a la mar.

j)

4. Es traspassa restaurant.

c)

5. Gos perdut.

k)

6. Es ven cotxe de segona mà.

a)

7. Reunió d’intercanvi d’estudiants.

l)

8. Busquem company o companya de pis.

b)

9. Taller de maquillatge natural.

h)

10. V
 ine al nostre gimnàs!

Exercici 5
1 c). 2 b). 3 a). 4 b). 5 c).

g)
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Àrea 1. Comprensió oral
Escoltaràs cada text dues vegades i tindràs temps entre la primera i la segona vegada per a respondre a
les preguntes.
1 Escolta el text i digues si les oracions següents són verdaderes (V) o falses (F).
V

F

a) Pau estava coix perquè li havia caigut un elefant al peu.
b) Havia viatjat amb avió.
c) La pel·lícula que havia vist li havia semblat molt entretinguda.
d) Misteri era la mascota de Pau.
e) El gos era de mida gran.
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2 Escolta l’àudio i respon a les preguntes que es formulen tot seguit.
1. En quant de temps s’ha duplicat la generació de residus domèstics?
a) Vint anys.
b) Deu anys.
c) Trenta anys.
2. Qui genera més residus?
a) Els països pobres.
b) Els nord-americans.
c) Els europeus.
3. La majoria dels residus que es produeixen...
a) es reciclen.
b) es recuperen.
c) acaben en els abocadors.
4. Quin material és més fàcil de reciclar?
a) El vidre.
b) El plàstic.
c) Tots els materials es reciclen fàcilment.
5. Quina afirmació és vertadera respecte als plàstics?
a) Només n’hi ha un sol tipus.
b) Són fàcils de reciclar.
c) Porten additius que poden ser perjudicials.
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3 Llig aquestes notícies sobre els serveis que ofereix la ciutat de València. Relaciona cada text amb
un dels titulars que et proposem a continuació. Tingues en compte que hi ha dos textos que no es
corresponen amb cap títol.
a) València busca 750 persones majors de 65 anys per a millorar la seua autonomia amb un projecte
de monitorització.
b) La Policia Local de València ha iniciat hui una campanya especial de vigilància i control de les condicions dels vehicles que circulen pels carrers de la ciutat. Les huit unitats de districte, la Divisió
de Seguretat Viària i la Unitat de Convivència i Seguretat participen en aquesta iniciativa, que se
centra en l’antiguitat dels automòbils i en l’estat dels seus sistemes de seguretat.
c) Adoptar des del compromís i la responsabilitat, eixe és l’objectiu de la nova campanya de la Regidoria de Benestar Animal per a conscienciar els valencians i les valencianes sobre l’adopció, al mateix temps que es visibilitzen i es dóna nom als animals abandonats del Centre Municipal d’Acollida de Benimàmet. Una campanya que ja es pot veure als 87 suports publicitaris de la ciutat, en
revistes especialitzades i als autobusos de l’EMT.
d) La Junta de Govern Local aprovarà demà el nou mapa del soroll de la ciutat de València, «en el
qual s’aprecia una millora generalitzada en les principals vies de la ciutat, especialment en la zona
centre, on s’han aplicat les mesures de pacificació del trànsit rodat». Així ho ha anunciat hui la
regidora de Qualitat Ambiental, Pilar Soriano, qui ha explicat que aquestes mesures de mobilitat
«han sigut efectives per a la disminució de la contaminació acústica, que causa a l’any 1.000 morts
prematures tan sols a Espanya, segons un informe recent de l’Agència Europea de Medi Ambient».
e) Demà se celebra la XXVI Jornada sobre Addiccions, que enguany es presenta sota el títol «Com és
la prevenció que volem?». Una trobada que tindrà lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina
de la Universitat de València i que ha sigut organitzada per l’Ajuntament de València, a través de
la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de la Regidoria de Sanitat, Salut i
Esports.
f) El carrer del Literat Gabriel Miró lluirà en breu un aspecte renovat. La Regidoria de Desenvolupament Urbà ha iniciat les tasques de renovació de la calçada i les voreres situades al carrer del Literat Gabriel Miró, en el tram comprés entre la Gran Via de Ferran el Catòlic i el carrer de Palleter.
Aquests treballs s’executaran en dos mesos, amb un pressupost de 60.493,55 euros.
g) Se celebra demà divendres, 12 d’agost. Enguany, una de les activitats principals ha sigut l’exposició
«Sumant i compartint, fem ciutat», que es clausura demà al Centre Municipal de Joventut Algirós.
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Titulars
1. L’ajuntament celebra el Dia Internacional de la Joventut.
2. Vehicles segurs.
3. Noves estratègies per a la prevenció d’addiccions.
4. Disminució de la contaminació acústica al barri del Carme.
5. Envelliment actiu.
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4 Llig la notícia i digues si són verdaderes (V) o falses (F) les afirmacions de la graella.

El nucli antic de Bocairent
La visita al nucli antic de Bocairent, declarat conjunt històric-artístic, es fa imprescindible, sobretot
després d’haver contemplat la impressionant panoràmica des de la carretera.
Compta amb un peculiar traçat de carrers, al més pur estil àrab, amb pujades i baixades, escales,
voltes, placetes, atzucacs... Una passejada pels empinats carrers, que és convenient fer amb el calçat
adient, ens descobrirà racons de gran bellesa. Fonts i testos amb flors marquen tota la passejada, que
ens pot dur a alguna de les tres ermites del nucli antic: Sant Joan, Mare de Déu dels Desemparats i
Mare de Déu d’Agost.
En la part més alta del nucli antic està ubicada l’església parroquial de Nostra Senyora de l’Assumpció i el seu museu, i baixant cap a la placeta de Sant Vicent, està ubicat el Museu d’Oficis i Costums, com un teler antic, en perfecte funcionament.
V

F

a) Bocairent es veu des de la carretera.
b) El nucli antic té poca inclinació.
c) Convé dur sabates còmodes.
d) Hi ha una gran quantitat de fonts.
e) L’església de Nostra Senyora de l’Assumpció es troba a la part baixa del poble.
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5 Llig el text següent i tria les respostes correctes.
De: ferran_32@correu.com
Per a: regidoriaserveispublics@correu.com
Data: dissabte, 12 de juny
Assumpte: transport públic
Benvolguda regidora de Serveis Públics,
Li escric per explicar la meua experiència en relació amb el transport públic del nostre poble.
En primer lloc, parlaré del servei d’autobusos. Encara que hi ha establit un horari per a les parades de
l’autobús, sovint no es compleix. Açò pot provocar que els usuaris del servei arribem tard a l’estació
de trens, perdem el tren i no arribem puntuals a treballar o a classe. A més, el lector d’abonaments de
transport funciona malament i amb freqüència s’ha de pagar el trajecte en efectiu perquè no es pot gastar l’abonament. Crec que revisar la ruta que fan els vehicles i adaptar-la a un horari que sí que es puga
complir seria beneficiós per a tota la ciutadania. També cal reparar els lectors de targetes d’abonament.
L’estació de trens consta d’una taquilla d’atenció al públic atesa per un treballador o treballadora i de
tres màquines de venda de tiquets. La taquilla només obri els caps de setmana i es pot trobar tancada
fins i tot a les hores de màxima afluència. Això provoca cues per a traure el bitllet de tren a les màquines. A aquest problema s’afig el fet que les màquines no solen tindre canvi de bitllets majors de vint
euros. Per tant, pregue que s’amplie l’horari d’obertura de la taquilla a les hores punta.
Moltes gràcies per la seua atenció,
Ferran Navarro
1. Què ocorre amb l’horari dels autobusos?
a) És inexistent.
b) Els autobusos passen amb poca freqüència.
c) No es compleix.
2. Quin altre problema té l’usuari amb el servei d’autobusos?
a) De vegades ha de pagar en efectiu.
b) Està obligat a comprar un abonament.
c) Li sembla que hi ha poques línies d’autobús.
3. Quina millora proposa respecte als autobusos?
a) Afegir una línia d’autobús.
b) Fer un horari més realista.
c) Llevar els lectors d’abonaments.
4. Quants dies obri la taquilla de l’estació de tren?
a) Cinc.
b) Quatre.
c) Dos.
5. Quin suggeriment ofereix Ferran per alleugerir les cues que es fan a l’estació de tren?
a) Que la taquilla estiga oberta més hores.
b) Que posen més màquines de venda de bitllets.
c) Que les màquines tinguen canvi per a bitllets de cinquanta euros.
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6 Has trobat faena després d’estar a l’atur durant molt de temps. Escriu un correu electrònic a un
familiar per a explicar-li en què consisteix, com són els companys, quin horari fas... El text ha de
tindre de 60 a 100 paraules.
De: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Per a: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Assumpte: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Missatge:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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L’avaluació de l’àrea d’expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb la presentació dels aspirants,
amb la intenció d’introduir-los en la situació comunicativa que tot seguit s’avaluarà.
Per tant, aquesta primera presa de contacte ha d’aconseguir un ambient de tranquil·litat que atorgue
seguretat a la persona que s’examinarà.
Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials quotidianes, el temps lliure...
sense entrar en aspectes privats, seran els temes sobre els quals tractarà la conversa.
7 Conversa guiada. Prepara les respostes sobre el tema que et marque la persona responsable de
l’aula. Recorda que és una conversa.
OPCIÓ A. Els serveis de la teua ciutat
• Quins serveis de la teua ciutat et semblen interessants?
• Quin transport públic té? Com funciona?
• Quines activitats o instal·lacions esportives ofereix?
• Quines millores proposaries?
OPCIÓ B. El medi ambient
• Què és el canvi climàtic?
• Què fas tu per a contribuir a la conservació del medi ambient? Què més podries fer?
• Què saps del reciclatge? Quants contenidors hi ha i quins residus van en cada un?
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8 Situació comunicativa. En aquest exercici mantindràs una conversa amb un altre aspirant. El responsable de l’aula t’indicarà quin paper has d’interpretar en el diàleg.
SITUACIÓ 1. Valoreu el transport públic.
Personatge A: Està a favor d’utilitzar sempre el transport públic. Ofereix arguments relacionats
amb el benefici per al medi ambient.
Personatge B: Opina que viatjar en transport públic és una pèrdua de temps i ofereix arguments
al respecte.
SITUACIÓ 2. Voleu matricular-vos en un curs d’idiomes.
Personatge A: Alumne que vol matricular-se en un curs d’idiomes i demana informació sobre horaris, preus, etc.
Personatge B: Professor que explica com és el curs i com s’ha de matricular.
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Exercici 1
Pau arriba a la ciutat amb una maleta verda, una
bufanda grisa i un bolígraf blau a la butxaca. I Misteri. Era alt i prim, i coixejava un poc de la cama esquerra perquè quan era petit li va caure al damunt
un elefant del circ. Va baixar lentament del tren i
renegà que li feia mal l’esquena i que haurien de
fer els trens més còmodes i posar pel·lícules més
divertides. Una dona que venia al mateix vagó li va
donar la raó. Era una poca vergonya. Al seu costat,
com sempre, tenia Misteri, un gosset de poc més
d’un pam de llargària que l’acompanyava en totes
les missions que tenia. I dic amic perquè l’home de
la bufanda grisa sempre deia «Jo no sóc amo de
ningú, sóc amic de tots». Però de Misteri una miqueta més.

Exercici 2
En vint anys s’ha duplicat la generació de residus
domèstics. Cada europeu ha passat de generar
zero coma sis quilograms de deixalles (dècada dels
setanta) a u coma dos (dècada dels noranta), dels
quals tres quartes parts són envasos i embolcalls.
Els nord-americans en generen dos quilograms i països més pobres no arriben a zero coma
tres quilograms. Aleshores, cada ciutadà fa siscents quilograms de residus a l’any. El seixanta-
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cinc per cent es podria recuperar o reciclar, però
la realitat és que al voltant del setanta per cent va
als abocadors. Si sumem els residus industrials,
domèstics i de la construcció sabem que cadascun
de nosaltres és responsable de cinc tones anuals
de deixalles. A l’Estat espanyol, es fan més de vinti-dos milions de tones a l’any de residus domèstics,
el trenta-tres per cent són envasos i el quarantados per cent, de matèria orgànica.
El millor residu és el que no es produeix. Comença a practicar les tres erres: reduir, reutilitzar
i reciclar. Per a garantir l’aprofitament de les deixalles, cal fer separació en origen per materials i
dipositar-los en els contenidors adequats: paper i
cartó, vidre, envasos (llaunes, plàstics, brics, etc.) i
material orgànic.
Tots els envasos no presenten les mateixes
facilitats per a reciclar-se. El vidre és un material molt estable (format per sorra, calç i carbonat
sòdic) i la seua recuperació és eficient. No és tan
senzill amb els plàstics –fets a partir de residus de
fabricació de combustibles fòssils (gasoli i benzina)– ja que n’hi ha més de trenta diferents al mercat (per exemple, PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS,
EPS), i sovint porten additius més perjudicials que
els mateixos plàstics.
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Àrea 1
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Exercici 1

Exercici 4
V

F

V

a) Pau estava coix perquè li havia caigut un elefant al peu.

a) Bocairent es veu des de la carretera.

b) Havia viatjat amb avió.

c) Convé dur sabates còmodes.

c) La pel·lícula que havia vist li havia
semblat molt entretinguda.

d) Hi ha una gran quantitat de fonts.

F

b) El nucli antic té poca inclinació.

e) L’església de Nostra Senyora de
l’Assumpció es troba a la part baixa
del poble.

d) M
 isteri era la mascota de Pau.
e) El gos era de mida gran.
Exercici 2
1 a). 2 b). 3 c). 4 a). 5 c).

Exercici 5
1 c). 2 a). 3 b). 4 c). 5 a).

Exercici 3
Titulars

Lletra del text

1. L’ajuntament celebra el Dia
Internacional de la Joventut.

g)

2. Vehicles segurs.

b)

3. Noves estratègies per a la
prevenció d’addiccions.

e)

4. Disminució de la contaminació acústica al barri del
Carme.

d)

5. Envelliment actiu.

a)
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