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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 estan escrites amb llapis o amb bolígraf 
de tinta esborrable s’anul·laran. 

3.  No es pot fer servir ni líquid ni cinta correctius. 

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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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) A les tres i mitja.
b) Al Col·legi de Metges de València.
c) A poc a poc.

 2. 

a) Disculpe. Vaig al banc i ara vinc.
b) Després menjaré assegut al banc.
c) Donaré menjar a un banc de peixos.

 3. 

a) Sí, perquè estic descansat.

b) Sí, perquè estic esgotat.

c) Sí, perquè ja fa temps.

 4. 

a)  En tinc tres.

b) Quan vulguen.

c) Sí que en tinc.

 5. 

a) Una sopa de carabassa per a digerir bé de nit.

b) Un arròs amb fesols i naps i després a descansar.

c) Un got de vi que acompanye el berenar

  1. 

1. COMPRENSIÓ ORAL
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 6. 

a) Sí, la setmana que ve.

b) No, perquè no m’agradaria.

c) Sí, fa dos anys.

 7. 

a) Hola, voldria una taula per a dos.

b) Hola, voldria emportar-me’n dos d’ou i ceba.

c) Hola, voldria emportar-me dos ous i una ceba.

 8. 

a) Sí. La música i el cinema.

b) M’agrada la que tens dins del forn.

c) M’agrada la que m’emociona.

 9. 

a) Quant de temps!

b) Quin bon oratge!

c) Quin oratge més plujós!

10. 

a) Amb metro.

b) Amb un company.

c) Amb abric i jaqueta.

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 .

Exemple:

0. D’on ve Miquel?

  2. 

 A.     B.       C. D.

1. COMPRENSIÓ ORAL

MAIG-JUNY 2019
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11. Com viatjarà Marina?

12. Quan han quedat Estela i Jaume?

 A.      B.          C. D. 

1. COMPRENSIÓ ORAL

 A.         B.

 C.         D.

MAIG-JUNY 2019
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13. Quina d’aquestes és la maleta de Teresa?

14. Qui és Manel?

A. B. 

1. COMPRENSIÓ ORAL

 C. D. 

 A.       B.              C.      D. 

MAIG-JUNY 2019
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Escolteu la informació que es dóna en un programa de ràdio sobre una jornada festiva i contesteu 
en el quadern de respostes les preguntes de la 15 a la 18. L’àudio l’escoltareu dues vegades. 
Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Exemple:

   0. Quan obrirà les portes Parc de Somnis? 

 15. On es troba Parc de Somnis? 

 16. Què ofereix Parc de Somnis?

 17. Quina és l’activitat més divertida del parc?

 18. Qui patrocina l’espai publicitari?

 

Escolteu aquesta nota de veu que Lluïsa envia a Carme per Whatsapp. Marqueu en el quadern 
de respostes l’opció més adequada per a cada enunciat del 19 al 22. L’àudio l’escoltareu dues 
vegades. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Exemple:

0. La nota de veu l’han gravada... 

a) mentre van conduint.

b) mentre caminen.

c) mentre van amb bicicleta.

19. Laia…

a) ha tingut un accident de cotxe.

b) ha caigut de la bicicleta.

c) ha sigut atropellada per un cotxe.

20. A causa del que li ha passat, Laia...

a) s’ha trencat una cama.

b) s’ha trencat les dues cames.

c) s’ha trencat un braç.

21. On passarà Laia la nit?

a) A l’hospital.

b) A casa.

c) Encara no se sap.

  3. 

  4. 

1. COMPRENSIÓ ORAL

MAIG-JUNY 2019



06

A2

22. Carme i Lluïsa soparan...

a) a casa d’Albert.

b) a casa de Carme.

c) a casa de Laia.

Escolteu els àudios del 23 al 26 amb fragments del programa de ràdio Animalades, dedicat 
als animals, i indiqueu en el quadern de respostes quin és el text més adequat per a cada 
fragment. Hi ha dos textos que no es corresponen amb cap fragment. Els àudios els escoltareu 
dues vegades. Fixeu-vos en l’exemple (número 0). 

Escolteu aquest anunci d’una campanya de la Generalitat i escriviu en el quadern de respostes 
la informació que falta en els enunciats del 27 al 30. L’àudio l’escoltareu dues vegades. Fixeu-
vos en l’exemple (número 0).

Exemple:

0. Es posarà en marxa el programa...

27. Aquest programa tracta de fomentar  ............ .

28. L’alumnat rebrà formació sobre ............ .

29. El circuit urbà servirà perquè l’alumnat domine  ............ .

30. Les entitats privades s’encarregaran d’aportar  ............ .

  5. 

  6. 

Fragments de ràdio Textos

A. Els animalets no són per a jugar.

 0. Exemple B. Regalar lleons per Nadal és molt estrany.

23. Fragment 1 C. Gràcies als qui ajudeu els animalets quan plou.

24. Fragment 2 D. Que difícil és per a les persones comunicar-se amb els animals.

25. Fragment 3 E. Alguns animals es comuniquen com si foren persones.

26. Fragment 4 F. Deixen el circ per una vida millor.

G. Compte amb les puces en els gats.

1. COMPRENSIÓ ORAL

MAIG-JUNY 2019
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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).

Formigues Festival: set anys fent festa amb els més menuts

Fa ara set anys va nàixer a Benicàssim un festival menut totalment diferent dels que fins ara havien 
passat per la localitat. Es tractava d’un festival orientat als més menuts en tots els àmbits: tallers, música, 
gastronomia, horaris, i tot per voler acostar també la música a aquest públic.

Enguany, el festival continua creixent amb un gran èxit. L’esdeveniment afronta la seua nova edició amb la 
intenció de superar-se. Aquesta volta espera rebre 10.000 persones, xifra que supera les 9.000 de l’edició 
anterior. El recinte Villacamp del municipi es transformarà per complet l’11 i 12 de maig per acollir els 
xicotets amants de la música. 

La principal novetat del festival és l’aposta per integrar tot el municipi en l’esdeveniment. Per això, enguany 
la companyia teatral de Vila-real realitzarà un espectacle pels carrers de la localitat sota el títol “La mar de 
B”.

A més, el festival estarà ple d’activitats relacionades amb la conscienciació, l’aigua, el respecte a la 
naturalesa i els animals. Hi haurà també xarrades ben diverses: el Fòrum Formigues & Plastic is Over 
parlarà sobre l’ecofeminisme, l’empremta hídrica i el consum excessiu de plàstics.

Levante-EMV  (adaptació)

Exemple:

0. Què és el Formigues Festival?

31. On té lloc el festival?

32. Quanta gent s’espera que assistisca al festival? 

33. Què portarà a terme la companyia teatral de Vila-real?

34. De què es parlarà en les xarrades que s’hi faran?

 

  7. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA

MAIG-JUNY 2019
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Llegiu els fragments del 35 al 42 que formen part d’una recepta per a cuinar potatge de cigrons. 
Els fragments estan desordenats. Escriviu en el quadern de respostes l’ordre correcte dels 
paràgrafs.

Recepta de potatge de cigrons

35. Quan la carn ja tinga un bon color, ompliu d’aigua fins a les 3/4 parts de la cassola aproximadament, 

afegiu-hi una cullerada de comí i poseu-la a bullir.

36. El dia d’abans de fer el plat, aneu al mercat i compreu tots els ingredients necessaris: la verdura, 

la carn, els cigrons...

37. Una vegada netes i preparades les bledes, netegeu la resta de verdures i reserveu-ho tot per a 

més endavant.

38. Deixeu-ho coure durant uns 90-100 minuts tranquil·lament a mig foc fins que el cigró quede ben 

cuit. I ja podem dinar!

39. 12 hores abans de cuinar, poseu a remulla els cigrons, submergits en aigua amb una cullerada 

de bicarbonat.

40. Quan bulla l’aigua, afegiu-hi els cigrons, una fulleta de llorer, una xirivia, mig porro ben net i les 

carlotes a rodanxes. Saleu-ho tot.

41. Agafeu ara la cassola on fareu el potatge i tireu-hi un poc d’oli i, quan estiga calent, poseu-hi la 

carn i sofregiu-la. 

42. Comenceu a cuinar el potatge preparant les bledes: talleu la part baixa i llaveu-les bé sota 

l’aixeta (millor si les podeu submergir). Separeu les fulles de les penques i trossegeu-les.

  8. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA

MAIG-JUNY 2019
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Llegiu els anuncis del 39 al 45 que proposen diversos cursos i accions formatives i després 
mireu els enunciats de la lletra A a la 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

Perquè la salut és important, 
apunta’t al Gimnàs Músculs. 
Amb tot tipus d’aparells per 
a treballar individualment la 
musculació i activitats guiades 
com spinning, pilates o GAP. 
Vine a preguntar pels preus 
especials! 

45

El teu fill o la teua filla volen fer 
esport? Vols potenciar en el 
teu fill o la teua filla el treball en 
equip i l’esperit de superació? 
No t’ho penses més, vine a 
l’Escola Municipal de Bàsquet. 
Amb entrenadors professionals 
i, sobretot, amb il·lusió i moltes 
ganes.

43

Amb nosaltres aprendràs les 
principals tècniques del dibuix  
i la pintura. Tenim una professora 
amb molta experiència i que ha 
fet moltes exposicions. Ara és el 
moment de dedicar-te a l’art.

46

Tot el món sap que el ioga és una 
activitat ideal per a la salut, una 
forma de treballar la respiració i 
el cos. Salut física i salut mental 
alhora. No t’ho penses dues 
vegades. Vine a les nostres 
classes al Centre Ànima.

44

Si creieu que el futbol no és 
l’únic esport del món i ja esteu 
cansats que només es parle 
de futbol, el Campus d’Estiu 
Multiesport és el vostre lloc. Ací 
els vostres fills practicaran tot 
tipus d’esports, des de bàsquet 
fins a esgrima, passant per 
l’handbol o l’atletisme. 

47

Si vols estudiar música 
i aprendre a tocar algun 
instrument has de venir a 
l’Escola Chopin. Tenim els 
millors professors, els mètodes 
més avançats i les aules més 
ben preparades. Utilitzem una 
metodologia molt pràctica i 
quasi des del primer dia podràs 
tocar algun instrument. Vinga, 
t’hi esperem.

MAIG-JUNY 2019



10

A22. COMPRENSIÓ ESCRITA

48

A l’Acadèmia Van Gogh oferim cursos 
d’història de la pintura. Analitzarem les 
obres dels pintors més importants, la tècnica 
utilitzada, el context històric, els colors, les 
textures... El curs inclou visites als principals 
museus de la ciutat. 

49

Cansat d’escoltar música clàssica i no entendre 
res? A la nostra escola t’ajudarem a entendre la 
música, l’estructura de les peces, les diferents 
parts, què ha volgut expressar l’autor... tot allò que 
ara mateix està amagat en les obres dels millors 
autors: Chopin, Mozart, Bach o Beethoven...

A. Ja estic farta del futbol. Vull que la meua filla prove altres esports i després decidisca. 

B. Sempre he tingut habilitat per a dibuixar, però m’agradaria aprendre a dibuixar i a pintar correctament.

C. Havia pensat apuntar-me a ioga, però al final he decidit fer un curs de fotografia. 

D. El meu fill no vol saber res de futbol; el que a ell li agrada és el bàsquet.

E. Últimament estic molt tens; crec que em convé practicar un poc de ioga.

F. He decidit intentar complir el meu somni: tocar al piano alguna peça de Chopin.

G. Sempre m’ha agradat la pintura i el dibuix, però ara vull estudiar a fons les obres dels principals pintors.

H. M’encanta escoltar Chopin, però voldria saber analitzar i comprendre les seues obres.

 I. Ja m’he cansat de la música i el dibuix, crec que ara faré un curs de fotografia.

J. M’agradaria tenir uns abdominals més marcats.

MAIG-JUNY 2019
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Llegiu les recomanacions cinematogràfiques següents i després les opcions a, b, c. Marqueu en 
el quadern de respostes quin és l’enunciat més adequat per a cada text. Fixeu-vos en l’exemple 
(número 0).

Exemple:

0. Les veus de Diana és un film basat en la vida de Diana de Gal·les. La vida de Lady Di es 
projectarà en els cinemes valencians a partir de la setmana que ve.

10. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA

MAIG-JUNY 2019

a) Podríem anar a veure alguna pel·lícula de ciència-ficció.

b) M’agradaria veure una pel·lícula basada en fets reals.

c) M’abelleix un poc d’humor valencià.

50. L’oportunitat és de tots és una pel·lícula valenciana que combina comèdia i drama. Amb punts 

satírics i moments de tristor, la pel·lícula agradarà a grans i menuts. Una mostra de la realitat 

del dia a dia. 

a) Les pel·lícules de por sempre m’han agradat i m’abelleix veure’n una. 

b) No tinc ganes de veure el típic drama, sinó alguna cosa que combine les rialles i la realitat. 

c) Tinc ganes d’una pel·lícula d’humor, d’aquestes americanes que et fan plorar de riure.

51. Si vols passar una estona de terror, Scary Blood és la teua pel·lícula. Sang, mort, efectes 

paranormals... Tota una mescla de sensacions que no et deixarà dormir! 

a) Pensar en la mort em fa tremolar de por i no m’agrada gens.

b) Vull passar una estona d’entreteniment amb alguna pel·lícula històrica.

c) Les pel·lícules de por m’encanten. Em fan descarregar l’adrenalina!

52. Mary Wolf i la casa d’or torna a la gran pantalla. La pel·lícula dels anys cinquanta ha sigut 

reeditada i ara torna a estar a l’abast del gran públic. Hi haurà una única projecció als Cinemes 

Babel, a la ciutat de València, amb motiu de la celebració de la Fira de Juliol. 

a) Com que ens agraden les pel·lícules històriques, podríem llogar-ne una i veure-la a casa.

b) Com que ens agraden les pel·lícules antigues, podríem anar a veure’n alguna al cinema.

c) Com que ens agraden les pel·lícules actuals, podríem anar a veure’n alguna que hagen estrenat 

enguany.
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53. Arriba la comèdia més boja! No et menges el pastís, la nova producció de Josep Ignasi 

Planes, enllaça una sèrie d’esquetxos divertidíssims. Que no falte l’humor! 

a) L’humor és necessari en totes les pel·lícules, però combinat amb el drama.

b) No tinc ganes de veure una pel·lícula només per a riure.

c) Necessite una bona dosi d’humor sense matisos! Quina pel·lícula podíem veure?

 

54. Retorn a la caminada és la història de superació d’una jove amb paràlisi quasi total del 

cos. Una pel·lícula reflexiva que emocionarà a tots els públics. 

a) No m’agraden les pel·lícules basades en històries de superació. M’agrada més veure un altre 

tipus de films.

b) M’agraden les pel·lícules que fan pensar i que emocionen, aquelles que reflecteixen les vides 

més difícils d’algunes persones.

c) M’agraden les pel·lícules que emocionen, però que no mostren vides amb moltes dificultats 

perquè això m’entristeix.

55. Star Trek de nou a la gran pantalla. El Sr. Spock i els seus seran els protagonistes d’una 

nova pel·lícula que tancarà la mítica saga de ciència-ficció. Les naus espacials i l’univers 

de ficció tornen amb més aventures! 

a) M’encanten els clàssics de ciència-ficció.

b) Per què no anem a veure un film d’intriga? I si no, el que siga excepte ciència-ficció, per favor.

c) Vols que anem a veure algun documental de naus espacials?

MAIG-JUNY 2019



13

C1A2 3. EXPRESSIÓ ESCRITA

No has anat a treballar per un motiu important. Has decidit escriure un correu electrònic al 
teu superior en què li expliques quin és el motiu que t’ha impedit anar a treballar. El text ha de 
contenir un mínim de 50 paraules. Si no s’arriba al mínim, es penalitzarà.

11. 

MAIG-JUNY 2019

ESBORRANY




