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Comprensió oral i expressió escrita 15 %

Expressió i comprensió escrites 30 %

Coneixements gramaticals i lèxics 25 %

Comprensió escrita i expressió 
i interacció orals

30 %
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INSTRUCCIONS

1. L’examen s’ha d’escriure amb bolígraf blau o negre.  
Si està escrit amb llapis s’anul·larà. 

2. No es pot fer servir líquid corrector. 

3. No es poden arrancar pàgines del quadern de 
l’examen. L’examen en aquestes condicions no 
serà corregit. 

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. Escriviu la versió final de les respostes en els 
espais en blanc habilitats per a cada pregunta. 
Recordeu que en el procés de correcció no es 
llegeixen els fulls per a fer esborranys i que, per 
tant, no tenen validesa.



COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITAB1

Tot seguit escoltareu un text sobre com cal rentar la fruita. El text l’escoltareu dues vegades. 
Entre les dues reproduccions disposareu d’un minut per a prendre notes.
Després heu de fer-ne un resum que continga entre 40 i 60 paraules. Si voleu prendre notes 
o fer esborranys, podeu utilitzar les pàgines que hi ha al final de la prova.
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EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ ESCRITES B1

Trieu una de les dues opcions i redacteu un text que continga entre 130 i 170 paraules.

a.   La família del pis de dalt de casa té un gos que no et deixa descansar a les nits i a més, de 
tant en tant, fa les seues necessitats a l’escala. Has parlat repetidament amb ells i no et fan 
ni cas. Decideixes informar la comunitat de propietaris amb un correu electrònic per tal que 
aporten alguna solució al conflicte.

b.   En les teues últimes vacances has utilitzat un servei de lloguer de cases mitjançant les 
xarxes socials com, per exemple, Airbnb, Wimdu o laComunity. En tornar-hi, has d’escriure 
un comentari en el web en què expliques i valores la teua experiència.
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EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ ESCRITESB1
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EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ ESCRITES B1

Empleneu els buits del text que hi ha a continuació amb les paraules que se us proporcionen.

destacat               a               procedents               branques               en

cridaneres               amb               eficiència               l’avanç               per

La informació sobre cultius transgènics, a diferència d’altres …………………… de la biotecnologia 

més vinculades …………………… la ciutadania amb el progrés tecnològic o …………………… sanitari 

(medicaments, vacunes...), …………………… una acceptació social més àmplia i consensuada, 

ha estat especialment protagonitzada …………………… Europa per …………………… campanyes 

de rebuig, promogudes per organitzacions ecologistes, de vegades …………………… aliança 

amb consumidors i petits productors. Unes accions llampants que presenten un …………………… 

component visual d’enorme …………………… per captar l’atenció dels mitjans, en detriment de les 

veus qualificades …………………… de la ciència.

Mètode (adaptació)
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CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICSB1

Ompliu els buits amb la paraula o les paraules més adequades. Tingueu en compte les indicacions 
que apareixen entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple. 

Els boscos …… (conjunció) els arbres que ……………… (pronom feble) conformen són un dels 

………. (adjectiu que significa el contrari de menut) símbols de la humanitat i, …....…………………

(adverbi o locució adverbial que significa en conseqüència), la major part de les civilitzacions  

se …… (pronom feble) han fet seus tot ………………………… (gerundi de incorporar i pronom feble) 

amb estima i respecte al propi imaginari ……………… (adjectiu que significa comú a més d’una persona), 

buscant, …………………… (tal vegada/pot ser), la identificació, un referent explicatiu i convertint 

…………………… (pronom feble) en un nou espai en atorgar-…………………… (pronom feble) qualitats  

i característiques que ultrapassen les …………………… (femení plural de propi), sense més fre ni 

aturador que el que …………………… (la/l’) imaginació desenvolupa. Aquesta …………………… (fet 

d’apropiar-se) cultural dels arbres oscil·la ……………………(preposició que indica procedència) l’exquisit 

acolliment gairebé en el seu vessant més positiu, fins al lloc paorós on patir malvestats. …………………… 

(locució que significa entre, a la meitat de) d’aquests dos extrems, molts …………………… (plural 

de matís), que han portat a recrear-hi rituals religiosos de característiques …………………… 

(ben/bé) diverses a tall de …………………… (femení plural de meravellós) esglésies naturals  

i ………… (preposició) connexions que van del sobrenatural al misticisme. Els arbres són protagonistes 

de rituals…………………… (adjectiu que significa d’iniciació) com els d’ aquells moments en els quals 

la vida dels humans …………………… (adquirir) dimensions peculiars que necessiten condicions 

…………………… (femení plural de únic). Els boscos també han sigut espais …………………(preposició 

composta) estades contemplatives ………………… (en el qual lloc) comprendre dins i ………………… 

(adverbi que significa el contrari de dins) d’un mateix els …………………… (motius, causes) de realitats 

tangibles i intangibles. 

El primer arbre simbòlic que ………………… (aparèixer) en totes les religions que ………………… 

(nàixer) a redós de la Mediterrània …………………… (ser) l’Arbre de la Vida i per trobar-ne la primera 

referència ………………… (perífrasi que expressa obligació) remuntar-se al poema de l’heroi Gilgamesh 

i buscant en els seus ………………… (plural de origen) cal retrocedir fins als contes escrits en sumeri.

Mètode (adaptació)
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CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS B1

Empleneu els buits amb la paraula que corresponga a cada definició.

Exemple

Part del carrer per on passen les persones: ……………. 

• Conjunt de plats, plates, gots, tasses, etc., destinats al servei de la taula: ……………………….

• Fenomen extraordinari que algunes persones creuen que no pot explicar-se per causes 

naturals, sinó que té com a origen immediat la divinitat: ………………………………….

• Peça de lli, de cotó o d’altres materials, de diferents mides, que es posa estesa sobre la taula 

quan es para per a servir el menjar: …………………………………….

• La femella del cavall: ………………………………….

• La part del cos on la cama s’ajunta amb el peu: ………………………………….

5. 
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Què val el cinema els dimecres?

………………………………………………………………

………………………………………………...…………….

Quin és el límit mensual per a la targeta TuiN de 2 zones? 

…………….……………………………………………..…

……………….……………………………………….….....

Quin va ser el pressupost total de l’ajuntament 

l’any 2016? ……………….…………………………

…………………..………………….…………….…

…………………..………………….…………………

……………………..………………….…………….

…………………..………………….…………….....

L’any 2013 als meus amics els va eixir la Grossa 

de Cap d’Any. Quin número van jugar-hi? ………

………………………………………...………………..

Del servei d’aigües, he pagat una factura de: 

…………………….…………………………………

………………………………………...…………….....

Contesteu les preguntes següents segons la informació que trobareu en les imatges. Cal escriure 
en lletres les xifres que hi apareixen.

6. 

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICSB1

Tres euros amb noranta cèntims

Tres amb noranta Dos-cents setanta-nou

Cinquanta-tres euros

Onze milions cinc-cents setanta-cinc mil 

quatre-cents noranta-sis euros amb 

noranta-sis cèntims

Tres mil sis-cents set euros amb cinquanta 

cèntims



COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS B1
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Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera part us haureu de presentar davant de la 
persona que examina i respondre a les preguntes que us formularà. En la segona, haureu 
de participar en una situació comunicativa amb una altra persona.
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