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PERCENTATGE

1. Comprensió oral

20 %

2. Comprensió escrita

20 %

3. Expressió escrita

20 %

4. Coneixements gramaticals i lèxics

15 %

5. Expressió i interacció orals

25 %

TOTAL

100 %

PUNTUACIÓ

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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1. Tot seguit escoltareu un àudio d’una entrevista sobre animals. Contesteu en el quadern

de respostes les preguntes de la 1 a la 7 segons la informació que escoltareu. L’àudio
l’escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes que teniu més avall. Fixeu-vos en
l’exemple (número 0).
0

Com s’anomena el programa que presenta l’entrevistador?

1

Com es diu la convidada?

2

Quin programa presenta l’entrevistada?

3

De quin poble era originari el iaio?

4

Amb qui va estar a la presó?

5

A què li tiraven pedres?

6

Quant va arribar a pesar Jordi?

7

Què i com és Madonna?

2. Tot seguit escoltareu un àudio sobre el pa. Relacioneu les opcions de la columna de l’esquerra

amb les de la dreta de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la informació de
l’àudio. Marqueu en el quadern de respostes la solució correcta per a les opcions de la 8 a
la 14. Hi ha dues solucions que no es corresponen amb cap opció. L’àudio l’escoltareu dues
vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).
0

de pa, en consumim

a.

més fermentat i delicat.

8

A Espanya tenim

b.

més barat que l’espelta.

9

Als establiments podem trobar

c.

la presència de massa mare.

10

Podem trobar un preu alt per

d.

la qualitat de la matèria primera.

11

El blat comú és

e.

més de tres-centes varietats de pa.

12

El pa d’espelta és un pa

f.

prescindir d’additius.

13

La diferència de preu es basa en

g.

una gran oferta de productes.

14

Fer pa d’una alta qualitat requereix

h.

fer pa més car.

i.

cada dia a Espanya

j.

una simple barra de pa.
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3. Tot seguit escoltareu un àudio sobre els quaderns anatòmics de Leonardo da Vinci.

Marqueu en el quadern de respostes l’opció correcta per al enunciats del 15 al 20 segons la
informació del text. L’àudio l’escoltareu dues vegades. Abans, llegiu els enunciats que teniu
més avall. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).
Exemple:
0. Leonardo no s’hauria definit mai…
a) com a pintor.
b) com a escultor.
c) com a inventor.
15. L’exposició que s’inaugura està…
a) al costat del parc Hyde Park de Londres.
b) prop de l’estació del metro de Milà.
c) en una galeria de Londres.
16. La mostra forma part dels actes del 60è aniversari …
a) de l’entronització de la reina Isabel.
b) del naixement del fill de la reina Isabel II.
c) del casament de la reina Isabel II.
17. L’exhibició mostra 87 pàgines dels quaderns anatòmics de Leonardo i…
a) 24 dibuixos de cossos i màquines.
b) 44 pintures representatives de l’artista.
c) 24 dibuixos que no s’havien mostrat mai.
18. Els quaderns van passar a mans del seu deixeble Francesco Melzi…
a) quan Leonardo encara era viu.
b) en morir Leonardo el 1519.
c) quan treballava amb Leonardo.
19. A les acaballes del segle xvii, els quaderns…
a) van arribar a Anglaterra per a formar part de la col·lecció reial.
b) es van exposar a Itàlia sense saber que eren de Leonardo.
c) es van exposar a França i després a Anglaterra al museu reial.
20. L’exhibició estarà vigent…
a) des del 17 d’octubre.
b) durant un any.
c) fins al 7 d’octubre.
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4. Llegiu aquest text sobre els mosquits. Contesteu en el quadern de respostes les preguntes

de la 21 a la 27 segons la informació del text. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).
Guerra als vampirs de l’estiu

L’augment de la temperatura a conseqüència del canvi climàtic incideix directament en la proliferació
d’insectes. En el cas dels mosquits, molt molestos aquesta època de l’any, això suposa un increment en
el nombre d’exemplars però també en la quantitat de zones que reuneixen les condicions climàtiques de
calor i humitat que els són favorables.
S’estima que hi ha més de 3.000 espècies de mosquits, encara que a Espanya només hi ha 54 espècies
controlades. El més estès és el Culex pipiens, el mosquit comú. Els últims anys, a més del mosquit
comú, s’ha incrementat la presència del mosquit tigre, l’Aedes albopictus. A diferència dels altres, aquest
mosquit no pica només de nit, sinó també durant el dia. Les seues picades són doloroses i poden
provocar reaccions al·lèrgiques. És una espècie invasora procedent d’Àsia que s’ha estès a Europa des
dels anys 80.
Tant en el cas del mosquit comú com en el cas del tigre, són les femelles les que piquen, ja que
s’alimenten de la sang d’altres animals, mentre que els mascles de l’espècie s’alimenten de nèctar.
Precisament les femelles són les que tenen un cicle vital més llarg, fins a vora un mes, mentre que els
mascles solen viure al voltant d’una setmana.
Les larves del mosquit estan en gairebé qualsevol massa d’aigua que es trobe estancada durant,
almenys, una setmana a l’aire lliure: pantans, canals, tolls, riberes de rius, costes, forats d’arbres,
cisternes i tot tipus de recipients. No cal que hi haja una gran quantitat d’aigua, amb un centímetre
d’aigua poden completar aquesta etapa.
Curiositats
Poden volar a una velocitat  entre 1,6 i 2,4 km/h.
Baten les ales entre 300 i 600 vegades per segon.
Detecten el CO2 que exhalem des d’una distància de fins a 30 metres.
La majoria no s’allunya més d’1,5 km del seu lloc de naixement.
Consells per a espantar-los
Vestir roba de colors discrets i no posar-se perfum, tots dos els atrauen.
Instal·lar mosquiteres en llocs amb risc elevat.
Evitar les llums tènues, perquè atrauen més els mosquits.
Eliminar qualsevol estancament d’aigua.
Assecar les zones de tolls en patis o jardins en les quals es puga acumular aigua.
Consumer
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0

Quantes classes de mosquits hi ha?

21

On hi ha 54 variants de mosquits?

22

Quin mosquit pica al llarg de tot el dia?

23

Des de quan tenim el mosquit tigre a Europa?

24

Com de ràpid volen els mosquits?

25

Per què és important no tenir aigua estancada?

26

A quina distància s’adonen del CO2 que expirem?

27

Què hauríem de posar-nos si volem atraure’ls?

B1

5. Llegiu aquest text sobre el canvi climàtic i a continuació trieu l’opció per a completar les

frases de la 28 a la 34. Responeu en el quadern de respostes segons la informació del text.
Cinc fronts domèstics per a combatre el canvi climàtic

Els efectes del canvi climàtic s’aborden en grans cimeres internacionals, però algunes de les causes
comencen molt més a prop de nosaltres, fins i tot a les nostres cases. És una de les principals
amenaces de la humanitat, però no és aliè a nosaltres, és una qüestió en la qual podem intervenir
en el nostre dia a dia, amb senzills gestos que poden suposar un gran canvi.
La gestió dels residus, l’ús de l’energia, l’aprofitament dels aliments, l’eficiència en el transport i
l’ús de l’aigua, són els cinc blocs que poden contribuir a disminuir les nostres emissions de CO2,
segons les conclusions de l’última cimera sobre el canvi climàtic de Nacions Unides que es va
celebrar a Marràqueix.
Residus
Eviteu l’ús excessiu de bosses de plàstic. Quan es volen rebutjar es poden reciclar al contenidor groc.
Aprofiteu al màxim els materials abans de tirar-los.
Separeu i recicleu tots els residus generats. S’hi inclouen: peretes i fluorescents, vidre, electrodomèstics
i equips electrònics, envasos, matèria orgànica, paper, cartó, piles, bateries i cartutxos de tòner usats.
Si es mantenen les coses ordenades i netes, s’evita que es facen malbé i es convertisquen en residus.
Energia
Des que ens alcem fins que ens gitem utilitzem energia. La major part procedeix de combustibles
fòssils (petroli, carbó i gas) que produeixen una gran quantitat d’emissions de CO2, que afecten
greument l’atmosfera. Amb alguns gestos podríem reduir-ne el consum:
Cuineu amb les olles tapades i aprofiteu la calor residual.
Useu els electrodomèstics a plena càrrega i amb programes de rentat fred.
No mantingueu el mòbil al carregador durant tota la nit.
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Aigua
Tanqueu l’aixeta mentre us raspatlleu les dents, estalviareu uns 550.000 litres d’aigua al llarg de
la vida.
Instal·leu reductors de cabals o aeradors en el sanejament.
Dutxeu-vos en lloc de banyar-vos, consumireu fins a cinc vegades menys aigua i energia.
Aliments
Trieu productes locals i de temporada.
Compreu productes amb menys embalatge.
Reduïu el desaprofitament d’aliments.
Transport
Compartiu el cotxe o utilitzeu el transport públic.
Trieu un vehicle híbrid, elèctric o amb menys emissions de CO2.
Efectueu una conducció eficient: sense accelerades, amb marxes curtes, fent les revisions
periòdiques i poseu la calefacció només quan siga necessari.
Exemple:
0. Les conseqüències del canvi climàtic s’avaluen en grans convencions universals...
a) però només les poden resoldre els polítics.
b) però algunes causes s’inicien a prop de nosaltres.
c) i es resolen únicament amb la implicació dels ciutadans.

28. Podem incidir positivament en el problema...
a) promovent accions únicament individuals.
b) amb un gran esforç per part dels governants.
c) amb senzills gestos que poden suposar grans canvis.
29. La gestió dels cinc fronts domèstics...
a) pot contribuir a reduir les emissions de CO2.
b) no suposa un canvi significatiu dels problemes mediambientals.
c) serà eficient només amb el compliment d’un dels fronts.
30. Quant a les bosses de plàstic...
a) eviteu-ne l’ús excessiu i recicleu-les als contenidors grocs.
b) hem de trobar altres productes que les substituïsquen.
c) realment no suposen un problema per al medi ambient.
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31. La major part de l’energia es produeix a partir de combustibles fòssils i...
a) l’emmagatzemem durant la nit per a utilitzar-la més tard.
b) no podem utilitzar-la pels preus tan elevats que hem de pagar.
c) la usem des de primera hora fins que ens n’anem a dormir.
32. Per tal d’usar aigua i energia fins a cinc vegades menys...
a) en lloc de prendre un bany, dutxeu-vos.
b) no es recomana dutxar-se tots els dies.
c) alterneu els banys amb les dutxes.
33. L’aprofitament dels aliments es basa a triar...
a) productes barats independentment de la procedència.
b) productes envasats perquè duren més temps.
c) productes locals i que siguen de la temporada.
34. És recomanable escollir com a transport...
a) un vehicle gran per tal de compartir amb altres usuaris.
b) un vehicle híbrid, elèctric i amb menys emissions de CO2.
c) la bicicleta per tal d’assegurar-nos la no contaminació de l’aire.

6. Llegiu aquest text sobre els viatges a Islàndia. Relacioneu en el quadern de respostes

les opcions de la columna de l’esquerra amb les de la dreta de manera que obtingueu un
enunciat correcte segons la informació del text. Marqueu en el quadern de respostes la
solució corrrecta a les opcions de la 35 a la 40. Hi ha dues solucions que no es corresponen
amb cap opció. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).
Islàndia. Una petita guia amb consells per a viatjar a Islàndia
Viatjar a Islàndia sembla que s’ha posat de moda. Fins fa tot just una dècada, només alguns
aventurers s’atrevien a visitar l’illa més gran d’Europa. Un dels motius era l’enorme carestia del
viatge que ja començava pels mateixos vols des d’Espanya.
No obstant això, en l’últim lustre els bitllets d’avió fins a Islàndia han anat baixant de preu, de manera
que cada vegada més viatgers han decidit gaudir de l’enorme espectacle natural que ofereix aquest
agrest país.
Quan es recomana viatjar a Islàndia
Islàndia té dos moments estel·lars: l’estiu i l’hivern. A l’estiu, particularment a partir de juny i fins
a mitjan setembre, és quan les temperatures solen ser més suaus (mitjana de 10-12 graus com a
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molt) i els dies s’allarguen fins a l’infinit gràcies al fenomen del sol de mitjanit. Durant aquesta època
podreu gaudir de la natura a Islàndia en el seu màxim esplendor, amb els rius i cascades lluint el
seu màxim cabal producte del desglaç i amb les carreteres pràcticament lliures de neu de forma
universal.
El segon moment per viatjar a Islàndia és a l’hivern. El motiu principal no és altre que el de poder
gaudir del fenomen de les aurores boreals. La millor època per veure les aurores boreals és de finals
de setembre a mitjan abril. Alguns webs permeten predir la possibilitat de gaudir d’aurores boreals
en cada moment. Això sí, en aquesta època us trobareu carreteres amb neu o directament tancades
i haureu de travessar rius, la qual cosa sempre és bastant incòmoda si no sou conductors experts
en aquests terrenys. No obstant això, durant aquesta època tindreu l’oportunitat de veure cascades
completament gelades, i això ja és un autèntic espectacle per si mateix.
Com convé moure’s per Islàndia. Cotxe o transport públic? Cal 4x4?
Encara que hi ha transport públic a Islàndia (particularment autobusos), molts dels atractius del país
es localitzen en plena natura i no sempre són accessibles sense disposar de cotxe. I si ho són, els
horaris no sempre permeten la llibertat que requereix el país. Però, tret que no tingueu carnet de
conduir, no us aconselle usar el transport públic.
Milviatges.com (adaptació)

0

Anar a Islàndia pareix

a.

en dues èpoques concretes.

35

Uns pocs intrèpids s’arriscaven

b.

a visitar l’illa a l’hivern.

36

L’abaratiment dels vols ha portat

c.

des de la tardor fins a la primavera.

37

Els moments àlgids es donen

d.

des de l’estiu fins a la tardor.

38

El termòmetre es manté en números
positius

e.

accedir a tots els llocs.

39

Un bon moment per a gaudir de les
aurores és

f.

a conèixer el país.

40

Necessitarem un cotxe per

g.

que és una tendència.

h.

viatgers a veure les aurores boreals.

i
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7. Trieu una de les dues opcions i redacteu en el quadern de respostes un text que continga un

mínim de 150 paraules. Si no s’arriba al mínim es penalitzarà.

a.  Estàs preparant les vacances d’estiu que faràs amb el teu millor amic o amb la teua

parella. Escriu-li un correu electrònic i explica-li quins llocs has trobat on podeu anar.

b. Al teu poble se celebra un festival de música i vols que un amic teu de Xixona hi

ES

BO

RR

AN
Y

assistisca. Escriu una carta al teu amic per a convidar-lo a l’esdeveniment.
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8. Ompliu en el quadern de respostes els buits amb les paraules més adequades dels ítems

del 41 al 47. Teniu en compte les indicacions que apareixen entre parèntesis. Fixeu-vos en
l’exemple (número 0).
Com podeu escoltar bé la música amb el mòbil
Si

0

(nosaltres) passem el dia

41

(participi

masculí plural d’enganxar)

al telèfon mòbil no és

només per comunicar-nos, sinó també perquè ha assumit les funcions d’altres aparells que abans
havíem de portar per separat. Un cas   42 (antònim de fosc) és el de la càmera de fotos i de vídeo.
L’altre és el reproductor de música: després d’uns anys de domini de l’iPod, ara el telèfon intel·ligent
és el rei de l’audició portàtil. I encara més: 43 (article indefinit) part substancial dels usuaris només
escolten música de manera voluntària  -és a dir, sense comptar la que sona pels altaveus d’ambient
dels llocs que visiten- quan ho fan amb el telèfon. En tot cas,  44 (adverbi a partir de probable) ara
escoltem més música que mai gràcies

45 (contracció) dispositius mòbils. Per això és pertinent

preguntar-se si són bons instruments per a fer-ho amb qualitat. La resposta curta és que no. La
llarga és que es

46 (poder). aconseguir una qualitat raonable tenint cura de tots els elements de

la cadena de reproducció,

47 (conjunció adversativa) l’esforç necessari és considerable.

Ara.cat (adaptació)
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9. Llegiu el text següent i, per a cada espai buit, marqueu en el quadern de respostes l’opció

més adequada al context, dels ítems del 48 al 54. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).
Air Nostrum busca a València tripulants de cabina de passatgers
Air Nostrum, l’

0

48

franquiciada d’Iberia per a vols regionals, està

en un nou procés de

selecció de tripulants de cabina de 49 per a incorporar a la seua plantilla, que arribarà a València
el divendres 23 de març.
Dins de la gira que estan realitzant per diverses localitats per a

50

contacte amb possibles

candidats, responsables de la companyia assistiran divendres de la setmana 51 a València a una
jornada de portes obertes en la qual s’oferirà als interessats una visió interna de la companyia i de
les característiques del treball
Les entrevistes amb els candidats

52 lloc el divendres 23 de març a l’hotel NH València Center

de la ciutat del Túria a les 9.30 hores. Els aspirants han d’aportar dues fotos de carnet i una de cos
53 , una fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o, si calguera, el permís de residència i
treball, tres còpies del CV i una

54 dels estudis cursats.
diarilaveu.com (adaptació)
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0

a. aerolínea

b. aero-línia

c. aerolínia

48

a. inmersa

b. immersa

c. inmerssa

49

a. pasatgers

b. pasagers

c. passatgers

50

a. pendre

b. prendre

c. prende

51

a. pròxima

b. proxima

c. próxima

52

a. tendràn

b. tindràn

c. tindran

53

a. senzer

b. sencer

c. senser

54

a. certificació

b. certificaçió

c. certificassió

JUNY 2018

B1

4. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

10. Empleneu en el quadern de respostes els buits amb la paraula que corresponga a cada definició

dels ítems del 55 al 62.
Exemple:

0. Articulació de la cuixa amb la cama: ..............

55. Tub llarg de material flexible i impermeable que s’utilitza per a regar les plantes:
56. Recipient tancat que té una petita obertura per la qual s’introdueixen diners per a guardar-los:
57. Fer viatges, anar de viatge:
58. Peça de pas, llarga i estreta, per a accedir a altres parts d’un edifici, d’una casa, d’una nau:
59. Balconada ampla, terrat:
60. Obra cinematogràfica:
61. Peça de roba, sovint de cotó, que es posa sobre el matalàs i com a abric immediat del cos:
62. Dit més gros de la mà o del peu:
11. Marqueu en el quadern de respostes l’opció correcta i adequada segons el text, dels ítems del

63 al 70. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Gnoma: il·lustrar un àlbum amb titelles
0. (potser / pot ser) encara hi ha qui no ho sap però els gnoms són uns éssers diminuts que viuen a
63

(el / l’) interior de roques i penyes, normalment invisibles  

65

(no més / només) aquells dotats d’imaginació

66

64

(això / aixó) encara passa.

(els / les) poden veure quan passegen pels

boscos. La seua comesa és, en general, guardar tresors amagats, ja que estan relacionats amb l’or
i les pedres precioses i

67

(consegüentment / conseguentment), treballen molt bé l’orfebreria i la

ferreria.   Aquests són, de fet, uns personatges que pertanyen a la mitologia dels pobles del Nord
d’Europa, tot i que han estat universalitzats arreu del  
sols)  hem

68

(mon / món) per l’òpera,  

69

(sol /

de pensar en els Nibelungs, que en serien una variant més fosca, i també per la televisió,

amb una versió més amable i propera a nosaltres com és la coneguda

70

(série /

sèrie)

de

dibuixos animats de David, el Gnom.
Valenciaplaza.com (adaptació)  
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