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ÀREA PERCENTATGE PUNTUACIÓ

1. Comprensió oral 30 %

2. Comprensió escrita 25 %

3. Expressió escrita 15 %

4. Expressió i interacció orals 30 %

TOTAL 100 %

QUADERN D’EXAMEN



INSTRUCCIONS

1.	Escriviu	 les	 respostes	definitives	en	el	quadern	de	
respostes.	Recordeu	que	en	el	procés	de	correcció	
no	es	llegeixen	els	fulls	del	quadern	d’examen	ni	els	
fulls	per	a	 fer	esborranys	 i	que,	per	 tant,	no	 tenen	
validesa.

2.	Les	 respostes	 s’han	 d’escriure	 amb	 bolígraf	 blau	 
o	negre.	Si	està	escrit	amb	llapis	s’anul·larà.

3.	No	es	pot	fer	servir	líquid	corrector.

4. No es poden posar dades personals reals ni cap 
altra	 informació	 o	 senyal	 que	 permeta	 identificar	
la	persona	que	s’examina.	Si	es	 fa,	 l’examen	serà	
anul·lat.

5.	No	 us	 podeu	 emportar	 el	 quadern	 d’examen.	 En	
acabar	la	prova	haureu	d’entregar	tots	els	documents	
a	la	persona	responsable	d’aula.
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Aquesta àrea consta de sis exercicis. Els textos de cada exercici els escoltareu dues vegades 
i tindreu temps per a respondre a les preguntes.

Escolteu les preguntes o situacions de la número 1 a la 10 i marqueu en el quadern de respostes 
l’opció més adequada en cada cas. Cada pregunta o situació l’escoltareu dues vegades. Només 
hi ha una resposta correcta per a cada pregunta o situació. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Exemple:

 0. El teu amic fa mala cara. Saps què li passa?

a) Deu estar preocupat.

b) Estaria malalt.

c) Serà trist.

 1. 
a)	 No	el	sé.

b)	 No	ho	sé.

c)	 No	ho	crec.

 2. 
a.	 Ahir.

b) Divendres passat.

c)	 Dijous	que	ve.

 3. 
a)	 Enhorabona.

b)	 Moltes	gràcies,	molt	amable.

c) Moltes gràcies per venir.

 4. 
a)  En vull tres.

b) En vull poca.

c) No vull res.

 5. 
a) Portava un llibre a la mà i corria molt.

b) Portava els cabells llargs i llegia el diari.

c) Portava pantalons llargs i una camisa verda.

  1. 

1. COMPRENSIÓ ORAL
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 6. 
a) Les sandàlies i el banyador.

b) La bufanda i el barret.

c) La camiseta sense mànegues.

 7. 
a)	 L’he	fet	molt	bo.

b)	 L’he	fet	molt	bé	

c)	 L’he	fet	roín.

 8. 
a) Vindran alguns companys.

b) No vindrà res.

c) Vindrà ningun company.

 9. 
a) Fa tres setmanes.

b) No fa molt de temps.

c) Està núvol.

10. 
a) Roges i de mànega curta.

b) Massa xicotets.

c) Verds i amb camals llargs.

 Escolteu els diàlegs curts de l’11 al 14 i marqueu en el quadern de respostes a quina imatge 
corresponen. Cada diàleg l’escoltareu dues vegades. Només hi ha una resposta correcta per 
a cada diàleg. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Exemple:

 0. D’on ve Miquel?

  2. 

1. COMPRENSIÓ ORAL
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11. Quin és el plànol correcte?

12. Quina és la família de Raquel??

1. COMPRENSIÓ ORAL

 A.               B.

 C.               D.

 A.               B.

 C.               D.
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13. On viu Carles?

14. Quin és el dibuix de la filla de Lluís?

 A.       B. 

 A.              B.              C.         D.

1. COMPRENSIÓ ORAL

 C.       D. 
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Escolteu la consulta que fa un oient a un programa de ràdio sobre animals i contesteu en el quadern 
de respostes les preguntes de la 15 a la 18. La consulta l’escoltareu dues vegades. Fixeu-vos en 
l’exemple (número 0).

Exemple:

   0. Des d’on telefona la persona que fa la pregunta?

 15. Com veuen els gossos? 

 16. En	quin	moment	del	dia	els	gossos	veuen	millor	que	les	persones?

 17. Quins	altres	animals	veuen	d’una	manera	semblant	als	gossos?

 18. Quin	és	el	millor	color	per	als	joguets	dels	gossos?

 

Escolteu l’anunci del centre comercial Les Gerres Multiespai i marqueu en el quadern de respostes 
l’opció més adequada per a cada enunciat del 19 al 22. L’anunci l’escoltareu dues vegades. Fixeu-vos 
en l’exemple (número 0).

Exemple:

0. El centre comercial... 

a) té més 30.000 metres quadrats.

b) té més de 50.000 metres quadrats.

c) té quasi 50.000 metres quadrats.

19. Al centre comercial...

a)	es	pot	arribar	en	cotxe	i	autobús,	i	pròximament	també	en	tramvia.

b)	es	pot	arribar	en	metro	i	cotxe,	i	pròximament	també	en	autobús.

c)	es	pot	arribar	en	cotxe	i	tramvia,	i	pròximament	també	en	autobús.

20. El centre comercial...

a)	no	té	perruqueries.

b)	té	perruqueries	per	a	persones.

c)	té	perruqueries	per	a	persones	i	animals.

21. La inauguració...

a)	es	farà	amb	música	en	directe,	actuacions	d’humor	i	un	aperitiu.

b) es farà amb un discurs dels responsables i un concert.

c)	es	farà	amb	un	DJ	i	monòlegs	d’humor.

  3. 

  4. 

1. COMPRENSIÓ ORAL
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22. Les	50	primeres	persones	que	arriben...

a) rebran 100 euros en efectiu.

b)	 rebran	100	euros	per	a	gastar-se	en	el	que	vulguen	del	centre	comercial.

c) rebran 100 euros per a gastar-se en botigues de roba del centre comercial.

Escolteu els àudios del 23 al 26 amb fragments d’un programa de ràdio sobre activitats 
culturals i indiqueu en el quadern de respostes quin és el text més adequat per a cada 
fragment. Els àudios els escoltareu dues vegades. Fixeu-vos en l’exemple (número 0). 

Escolteu el següent fragment d’un programa de ràdio que parla sobre un animal molt especial 
i escriviu en el quadern de respostes la informació que falta en els enunciats del 27 al 30. El 
text l’escoltareu dues vegades. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Exemple:

0. El protagonista de la història és un............ 

27.	El	vaixell	en	el	qual	viatjava	va	ser	............ .

28.	Aquesta	història	va	passar	l’any	............ .

29.	La	missió	d’aquest	animal	era		............ .

30.	Gràcies	a	ell,	els	tripulants		............ .

  5. 

  6. 

Fragments de ràdio Textos

 A. Un	espectacle	de	teatre	i	màgia	sobre	un	xiquet	que	té	por	i	s’amaga	
en una caixa de cartó.

 0. Exemple B. Un	passeig	en	barca	per	conèixer	l’arqueologia	de	l’Albufera	

23. Fragment 1 C. Un	espectacle	que	combina	dansa	i	ecologia	i	que	conta	la	història	de	
dues	gotes	d’aigua	que	viatgen	per	rius	i	oceans.

24. Fragment 2 D. Un	taller	gratuït	per	a	conèixer	els	moments	més	rellevants	de	
l’Albufera.

25. Fragment 3 E. Un	espectacle	que	combina	dansa,	teatre	i	més	elements	sobre	el	
viatge	inesperat	d’una	xiqueta.

26. Fragment 4 F. Un	espectacle	que	conta	la	història	d’una	caixa	de	cartó	que	viatja	per	
mar fins a la Lluna.

G. Musical	per	a	xiquets	d’un	mag	amagat	en	una	cabanya.

1. COMPRENSIÓ ORAL
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  Aquesta àrea consta de quatre exercicis. Haureu de respondre a cada exercici en el quadern  
  de respostes segons les instruccions dels enunciats.

Llegiu el text següent i contesteu en el quadern de respostes les preguntes de la 31 a la 34. Fixeu-
vos en l’exemple (número 0).

Feina i un lloguer de 50 euros: l’estratègia d’un poble valencià per a atraure famílies

L’Ajuntament de Portell ha posat sobre la taula un original projecte que ja ha despertat l’interès de famílies 

de tot l’Estat.

Un	lloc	de	treball	i	un	lloguer	de	50	euros	al	mes.	Aquesta	és	l’oferta	de	l’Ajuntament	de	Portell	per	a	atraure	

a	famílies	amb	fills	en	edat	escolar	que	vulguen	iniciar	una	nova	vida	en	aquest	poble	amb	200	habitants,	

amb	l’objectiu	de	salvar	la	seua	escola.

Més	de	vint	famílies	de	la	demarcació	de	Castelló	i	València,	i	també	d’altres	parts	de	l’Estat	espanyol,	com	

Cantàbria,	Galícia	i	Madrid,	han	mostrat	el	seu	interès	per	l’oferta	i	han	visitat	el	poble	per	a	conèixer-la	en	

primera persona.

També	 acaben	 d’iniciar-se	 les	 entrevistes	 a	 les	 famílies	 candidates	 per	 part	 de	 l’escola	 i	 l’Ajuntament	 

i,	 segons	ha	explicat	 l’alcalde	de	Portell,	Álvaro	Ferrer,	 després	de	 fer	 les	 sis	 primeres	de	 les	 catorze	

previstes,	aquestes	van	“pel	bon	camí”.	“Hi	ha	diverses	famílies	que	compleixen	els	perfils	i	la	veritat	és	que	

serà	difícil	haver	de	dir	que	no	a	algunes”,	ha	reconegut.

De	moment,	el	poble	pot	oferir	set	llocs	de	treball	i	disposa	de	tres	habitatges,	segons	Ferrer,	que	assenyala	

que	perquè	aquesta	solució	siga	duradora	en	el	temps	“seria	necessari	que	almenys	dues	famílies	volgueren	

quedar-s’hi”.

D’altra	banda,	la	primera	alternativa	a	la	qual	ha	recorregut	Portell	per	a	oferir	un	lloc	de	treball	ha	sigut	

la	de	demanar	“totes	les	ajudes	possibles”	a	les	administracions	públiques,	des	de	la	Generalitat	fins	a	la	

Diputació de Castelló.

naciodigital.cat (adaptació)

  7. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA
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Exemple:

0. Què ofereix l’Ajuntament de Portell.

31.	Per	a	qui	és	l’oferta	de	l’Ajuntament	de	Portell?

32.	Per	a	què	fa	l’Ajuntament	aquesta	oferta?	

33.	Què	cal	perquè	aquesta	idea	funcione	i	dure	en	el	temps?

34.	Què	és	el	primer	que	ha	fet	l’Ajuntament	per	a	poder	donar	un	lloc	de	treball?

Llegiu els paràgrafs del 35 al 38 que formen part d’un text que explica com una fotografia pot 
canviar la vida d’una persona. Els paràgrafs estan desordenats. Escriviu en el quadern de 
respostes l’ordre correcte dels paràgrafs. 

Rep per error una foto i la seua vida canvia inesperadament

35. Syd	va	mostrar	els	missatges	a	una	amiga	i	aquesta	els	va	trobar	molt	graciosos	i	els	va	pujar	
a	Twitter.	 La	 història	 es	 va	 fer	 viral.	 Però	 l’anècdota	 no	 acaba	 ací.	 Poc	 després	 que	 les	 imatges	
començaren	a	circular	per	les	xarxes	socials,	un	amic	de	Tony	va	explicar	que	estava	sol	a	casa	amb	
els	xiquets	perquè	la	seua	parella	es	trobava	a	l’hospital	amb	un	altre	dels	seus	fills	malalt	de	leucèmia.

36. Hi	 ha	 errors	 que,	 inesperadament,	 acaben	 tenint	 conseqüències	 positives.	 La	 història	 que	 us	
explicarem	a	continuació	n’és	un	exemple.	Tot	va	començar	fa	pocs	dies	quan	una	xica	anomenada	
Syd	estava	en	una	botiga	de	roba	provant-se	vestits.	La	jove,	que	no	s’acabava	de	decidir,	es	va	fer	
unes	fotografies	i	les	va	enviar	pel	mòbil	a	un	amic	perquè	li	donara	la	seua	opinió.	Les	imatges,	però,	
no	van	arribar	mai	al	destinatari	que	ella	esperava,	ja	que	es	va	equivocar	de	número	de	telèfon.

37. Des	d’aquell	dia,	i	gràcies	a	l’error	que	va	cometre	Syd,	la	solidaritat	s’ha	disparat	i	les	donacions	
perquè	el	xiquet	puga	rebre	un	bon	tractament	ja	superen	els	3.000	dòlars.	“És	més	del	que	hem	rebut	
en	els	últims	anys”,	explica	Tony.

38. Les	fotos	les	va	rebre	un	home	de	Tennessee	(Estats	Units)	que	es	deia	Tony	i	que	Syd	no	coneixia	
de	res.	Aquest	home,	en	comptes	d’ignorar	el	missatge,	va	optar	per	respondre	a	la	xica	amb	una	
imatge	de	cinc	dels	seus	fills	en	què	li	indicaven	que	el	vestit	li	quedava	molt	bé.

naciodigital.cat (adaptació)

  8. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA
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Llegiu els textos del 39 al 45 que proposen diverses opcions d’entreteniment i després mireu 
els enunciats del A al J. Marqueu en el quadern de respostes quin és l’enunciat més adequat 
per a cada text. Hi ha dos enunciats que no corresponen a cap text. Fixeu-vos en l’exemple 
(número 0).

  9. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA

0. CINEMA TRES

Si voleu passar l’estona veient una pel·lícula en 3D, aquest és 
el vostre lloc. Cada vesprada, l’enorme Cinema Tres ofereix 
llargmetratges nacionals i internacionals a bon preu.

39. MUSEU MARINETTI

Un lloc màgic on podreu 
gaudir	d’exposicions	
interactives i tallers 
dinàmics amb robots 
d’última	generació.	
L’art	més	modern	de	tota	la	
ciutat!

40. PLATJA DE GOSSOS 
MUNICIPAL

El punt de trobada dels 
nostres amics peluts a la 
vora	de	la	mar.	Només	a	un	
quilòmetre	de	la	ciutat,	i	amb	
possibilitat	d’arribar-hi	amb	
autobús.
Un	pla	molt	caní!

41. MONESTIR FULLANA

Es	tracta	d’un	antic	edifici	
d’una	comunitat	franciscana	
als afores de la ciutat. 
Un lloc ideal per a relaxar-
se,	gaudir	de	la	natura	que	
l’envolta	i	respirar	l’aire	pur	
d’aquest	edifici	històric.

42. JARDÍ DELS SENTITS

Un gran parc enmig de 
la	ciutat,	conegut	com	“el	
pulmó	verd”.	Hi	trobareu	
llacs,	zones	recreatives	per	
a	xiquets,	camps	d’esports	
i	parcs	perquè	els	animals	
també	hi	puguen	jugar.	

43. MÚSICA, MESTRE

La botiga de discos 
més	completa	de	tota	la	
ciutat,	amb	una	col·lecció	
espectacular de vinils i una 
àmplia oferta de grups  
i cantants en valencià. 
Tota	la	música	que	vulgues	 
la	trobaràs	ací:	folk,	rock,	
punk,	country...	Vine	 
i busca la teua!

44. SALA ARTISTEM

Un racó acollidor on es 
reuneixen els amants de 
la música en directe i els 
artistes	locals	que	tenen	
ganes de tocar cançons  
en viu! 
Bona	música,	bon	ambient	 
i bona companyia. 

45. TEATRE LA 
BREVÍSSIMA
Teniu poc de temps i voleu 
fer un pla cultural? El Teatre 
la	Brevíssima	ofereix	obres	
teatrals	de	quinze	minuts	
per a totes les edats per 
només	tres	euros!	
Un	pla	ideal	per	als	qui	teniu	
poc de temps (i pocs diners!). 
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A.	Com	que	els	xiquets	no	aguanten	molt	de	temps,	buscarem	una	obra	de	teatre	curta.

B.	Avui	tinc	ganes	de	veure	alguna	exposició	al	museu,	m’encanta	la	pintura	medieval	i	renaixentista.

C.	Tinc	ganes	de	passejar	i	deixar	lluny	la	contaminació	de	la	ciutat.	I	si	és	un	lloc	amb	història,	millor.	

D. Vull	escoltar	bona	música,	vaig	a	comprar-me	l’últim	disc	de	Gener.

E.	Tinc	ganes	de	veure	alguna	exposició	original,	una	cosa	actual,	del	segle	XXI.	

F. Volem	passejar,	fer	un	poc	d’esport	sense	eixir	de	la	ciutat	i	que	el	nostre	gos	jugue	amb	els	seus	
amics peluts!

G.	Vull	prendre	el	sol	i	banyar-me,	però	no	vull	deixar	la	meua	gosseta	sola	a	casa.

H. Jo	avui	tinc	ganes	d’escoltar	música	en	directe	i	ballar.

I. Volem	veureu	una	obra	de	 teatre	 clàssica,	 extensa.	D’aquelles	meravelloses	de	més	de	dues	
hores.

J. Avui m’abelleix veure una pel·lícula

Llegiu les notícies de la 46 a la 51 i després els titulars del A al I. Marqueu en el quadern de 
respostes quin titular és el més adequat per a cada notícia. Hi ha dos titulars que no corresponen 
a cap notícia. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

0. Les platges valencianes han aconseguit enguany tres banderes blaves més que el 2017. 
Convé recordar que la bandera blava indica que la platja és de màxima qualitat. Durant 
aquest any hi haurà un total de 132 platges amb bandera blava, de manera que la Comunitat 
Valenciana serà la comunitat autònoma amb més banderes blaves en 2018.

diarilaveu.com (adaptació)

10. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA
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46. El	 València	 Basket	 ha	 guanyat	 el	
Fuenlabrada,	que	feia	quatre	partits	seguits	
que	no	perdia,	per	61-76.	L’equip	valencià	ha	
jugat	amb	molt	bé	durant	tot	el	partit,	sobretot	
el	tercer	quart,	en	el	qual	ha	aconseguit	una	
diferència	de	25	punts.	D’aquesta	manera,	el	
València	manté	la	quarta	plaça	i	s’assegura	
el play off,	mentre	que	el	Fuenlabrada	baixa	
a la desena posició. 

apuntmedia.es (adaptació)

48. Cuiners	és	el	nom	de	la	sèrie	documental	
de	13	capítols	que	prepara	la	nova	televisió	
valenciana,	À	Punt.	El	 famós	cuiner	Ricard	
Camarena	recorrerà	les	nostres	comarques,	
des	 del	 nord	 fins	 al	 sud,	 per	 a	 visitar	 les	
millors	cuines	valencianes	i	donar	a	conéixer	
els	cuiners	més	importants	i	les	receptes	que	
s’elaboren	als	millors	restaurants	valencians.	
La	sèrie	està	produïda	per	Nakamura	Films.

diarilaveu.com (adaptació)

50. Segons	 una	 enquesta,	 la	 quantitat	 de	
turistes	que	visiten	la	Comunitat	Valenciana	
ha	 augmentat	 d’una	manera	 important	 des	
del	 2017.	 Aquests	 turistes	 també	 passen	
més	dies	al	territori	valencià.	No	obstant	això,	
ha	 baixat	 considerablement	 la	 quantitat	 de	
diners	que	gasten	els	 turistes	a	 les	nostres	
ciutats	 i	 pobles.	 L’Agència	 Valenciana	 de	
Turisme	ha	plantejat	ja	diverses	mesures	per	
a	solucionar	aquest	aspecte.	

eldiario.es (adaptació)

47. Del	4	al	6	de	maig	se	celebrarà	a	València	
la	Fira	de	 les	Comarques	2018.	En	aquest	
esdeveniment,	que	 tindrà	 lloc	a	 la	plaça	de	
bous	de	València,	47	municipis	i	més	de	30	
associacions i empreses oferiran les seues 
propostes	 turístiques	 al	 territori	 valencià.	
Hi	 haurà	 concerts,	 degustacions,	 tallers	
d’artesania	 i	 activitats	 per	 als	 més	 menuts	
com un circuit multiaventura.

diarilaveu.com (adaptació)

49. Segons	una	enquesta	sobre	lectura,	els	
valencians	llegim	més	llibres	que	la	resta	de	
l’Estat	espanyol.	Aquesta	pujada	és	una	bona	
notícia	per	a	tot	el	sector	del	llibre.	Però,	per	
contra,	 la	quantitat	de	valencians	que	 lligen	
en	valencià	és	molt	baixa.	Els	responsables	
afirmen	que	cal	un	política	clara	de	suport	al	
llibre	en	valencià	per	part	de	l’Administració.

eldiario.es (adaptació)

51. L’editorial	Drassana	ha	publicat	el	 llibre	
Dolços valencians,	de	Chelo	Peiró.	El	 llibre	
inclou	88	receptes	de	dolços	valencians	(de	
Morella	 a	 Oriola)	 explicades	 d’una	manera	
molt	 senzilla	 i	 sense	 secrets.	 El	 pròleg	 és	
del famós cuiner Ricard Camarena i compta 
amb	col·laboracions	de	l’historiador	Frederic	
Aparisi	 i	 la	 poetessa	 Àngels	Gregori,	 entre	
d’altres.

valenciaplaza.com (adaptació)
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A22. COMPRENSIÓ ESCRITA

A. El	València	guanya,	però	baixa	a	la	desena	posició.

B. Coneixem la cuina dels millors restaurants valencians.

C.	Coneix	l’oferta	turística	valenciana.

D.	Els	valencians	llegim	menys	que	a	la	resta	d’Espanya	i	cada	vegada	més	en	valencià.

E. Les millor receptes per a les postres.

F.	Els	turistes	passen	més	dies	a	la	Comunitat	Valenciana,	però	gasten	menys	diners.

G.	El	València	guanya	i	continua	quart.

H.	A	la	Comunitat	Valenciana	es	llig	més	que	a	la	resta	de	l’Estat	espanyol,	però	es	lligen	pocs	llibres	
en valencià.

I. La Comunitat Valenciana és la comunitat autònoma amb més banderes blaves.



JUNY 2018 13

C1A2 3. EXPRESSIÓ ESCRITA

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

No funciona l’ascensor del teu edifici i tu, que ets el president o la presidenta de la finca, has 
d’escriure una nota informativa per a tots els veïns. Digues què ha passat, quant de temps fa 
que no funciona l’ascensor i quan funcionarà. El text ha de contenir un mínim de 50 paraules. 
Si no s’arriba al mínim es penalitzarà.

11. 
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A23. EXPRESSIÓ ESCRITA

ESBORRANY
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ESBORRANY




