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COGNOMS / APELLIDOS: _________________________________________________   

NOM / NOMBRE: _________________________________________________________ 

DNI o PASSAPORT / DNI o PASAPORTE: ____________________________ 

Núm. EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE ____________________________ 

LLOC D’EXAMEN / LUGAR DE EXAMEN: 
EOI _________________________________ 

 

 

 

PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL / PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL  

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI– IDIOMA VALENCIÀ  

CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO – IDIOMA VALENCIANO 

 

DELS ENSENYAMENTS OFICIALS D’IDIOMES / DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE IDIOMAS 

 

 

2. PROVA DE COMPRENSIÓ ORAL  
  

PUNTUACIÓ/PUNTUACIÓN TOTAL: 30 

60% = 18 

DURADA/ 

DURACIÓN: 

35 min. 

NOTA: ______

APTE / APTO NO APTE / NO APTO 

Corrector/a   
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EXERCICI 1 

A continuació, escoltareu dues vegades uns fragments d’una entrevista de ràdio. En 

acabar, disposareu de dos minuts per a contestar o per a repassar les respostes. 

Emparelleu els fragments amb les frases resum. Tingueu en compte que hi ha 2 

frases que no es corresponen amb cap fragment. No escrigueu en les zones 

ombrejades de la taula de respostes. El primer enunciat (0) és un exemple. 

 

 

 

EXEMPLE  

a) Serveis de la discogràfica. 

b) Influències de grups estrangers en Rapsodes. 

c) Mesdemil naix perquè Rapsodes té dificultat de trobar discogràfica. 

d) Manca d’assessorament als inicis. 

e) Treballen diversos estils i, sobretot, en valencià. 

f) Mesdemil treballa en plataformes digitals. 

g) Mesdemil no és una discogràfica d’un únic estil. 

h) La normalització de la música en valencià passa per aparéixer en la TV. 

 

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1741&p_idioma=c&p_cap_id=46678 

 

FRAGMENT EXEMPLE 0  1 2 3 4 5 

FRASE RESUM a      

CORRECTOR/A √      

 

                                   TOTAL (5 x 2 punts)_______________ /10 punts 

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1741&p_idioma=c&p_cap_id=46678
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EXERCICI 2 

A continuació, escoltareu dues vegades un reportatge sobre un curs de qualificació 

energètica. En acabar, disposareu de dos minuts per a contestar o per a repassar les 

respostes. 

Marqueu amb una creu la casella V (veritable) o F (fals) de cadascun dels enunciats 

següents, d’acord amb el contingut del text. No escrigueu en les zones ombrejades 

de la taula de respostes. El primer enunciat (0) és un exemple. 

 

 

 V F  

EXEMPLE 

0. L’agència energètica de la Ribera farà un curs a Sueca. 
X  √ 

1. L’agència energètica de la Ribera ha organitzat el 9é curs de certificació 

d’edificis. 
   

2. El curs va dirigit exclusivament a persones qualificades.    

3. El curs tindrà una part teòrica i una de pràctica.    

4. Els alumnes posaran en pràctica els seus coneixements en un edifici real.    

5. El curs es realitzarà al mes d’octubre.    

6. Tots els edificis públics estan obligats a mostrar la qualificació energètica.    

7. La certificació energètica només és obligatòria per a la compravenda 

d’edificis. 
   

8. Els edificis menys eficients tenen un consum energètic major.    

9. Els edificis menys eficients són de categoria D.    

10. Us podeu inscriure al curs amb el correu electrònic o telefonant al 96 171 70 

07. 
   

http://vimeo.com/channels/suecatv/76319059  

 

 

TOTAL (10 x 1 punt)_______________ /10 punts 
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EXERCICI 3 

A continuació, escoltareu dues vegades un reportatge sobre la Fira Gastronòmica 

de l’Alcúdia. En acabar, disposareu de dos minuts per a contestar o repassar les 

respostes. 

Escriviu en el requadre blanc de la graella de respostes la lletra que tinga l’opció 

correcta. Tingueu en compte que, per a cada qüestió plantejada, només hi ha una 

resposta correcta. No escrigueu en les zones ombrejades de la taula de respostes. El 

primer enunciat (0) és un exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  A la Fira Gastronòmica de l’Alcúdia, 

a) hi participen menys de cinquanta expositors. 

b) pots passejar i tastar els productes que s’ofereixen. 

c) pots tastar més de cinquanta productes. 

2. Segons un dels comerciants 

a) el cap de setmana fou molt bo comercialment i climatològicament. 

b) la fira es va inaugurar  entre setmana. 

c) la fira s’inaugurà divendres. 

3. Es poden tastar els productes exposats 

a) si compres 5 consumicions de beguda i 5 de menjar.  

b) si compres una copa i un plat. 

c) si paques una entrada 

4. A la Fira Gastronòmica podem trobar 

a) formatges de la comarca. 

b) vi d’Utiel. 

c) embotit de Maó. 

5. Segons els comerciants 

a) el 9 d’octubre ha estat el millor dia. 

b) la mocadorà ha estat un dels regals preferits pels  assistents a la fira. 

c) i els visitants la fira ha estat un èxit. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JesUxvQppVI 

AFIRMACIONS EXEMPLE  0 1 2 3 4 5 

OPCIÓ a      

CORRECTOR/A √      

TOTAL (5 x 2 punts)_______________ /10 punts 

Exemple: 

0. La Fira Gastronòmica de l’Alcúdia 

a) és visitada per gent de la comarca. 

b) ha arribat a la seua 9a edició. 

c) és una fira que s’està consolidant. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JesUxvQppVI

