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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 C2– IDIOMA VALENCIÀ  

CERTIFICADO DE NIVEL C2 – IDIOMA VALENCIANO 

 

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

 

2. PROVA DE COMPRENSIÓ ORAL  

 PUNTUACIÓ/PUNTUACIÓN TOTAL: 40 

60% = 24 

DURADA/ 

DURACIÓN: 

50 min 

NOTA: ______ 

� APTE / APTO � NO APTE / NO APTO 

Corrector/a   
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EXERCICI 1  

A continuació, escoltareu dos vegades un fragment d’un documental sobre el castell 
de Morella. En acabar, disposareu de dos minuts per a contestar o repassar les 
respostes. 

Escriviu en el requadre blanc 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. Fa més de 4.000 anys que... 
a) hi havia morellans, que eren  nòmades i caçadors. 
b) els morellans eren caçadors i habitaven les parts altes. 
c) es va instal·lar gent del Neolític en estes contrades. 

2.  La paraula morella... 
 a) és el resultat de l'evolució d'una paraula llatina. 

b) procedeix d'un ètim que al·ludia a l'orografia. 
c) és indoeuropea. 

3. Morella està situada... 
a) a la mateixa distància de València que de Saragossa. 
b) més prop de València que de Mallorca. 
c) a 180 km d’Aragó. 

4. El setge del general Oráa fracassà perquè... 
a) les característiques del terreny faciliten l'emmagatzematge d'aigua. 
b) la ciutat tenia un gran dipòsit d'aigua per a abastir la població. 
c) algú va enviar subministraments a la ciutat. 

5. Per a arribar a la mar des de la vall de l’Ebre, passar per Morella és... 
a) el pas més fàcil. 
b) poder evitar els revolts de les carreteres. 
c) evitar llocs fondos com ara Casp i Alcanyís. 

6. Generacions i generacions de morellans... 
a) han anat, com el riu, apagant focs per allà on passaven. 
b) han hagut de mantenir, altruistament, el castell i les muralles. 
c) s’han fet càrrec, d’una manera o d’una altra, de la conservació del castell. 

7. En pujar al castell es pot entendre  
a) el sentiment contradictori que des de fa molts anys ha despertat. 
b) la importància de Morella per a les emissores de ràdio. 
c) per què Morella ha estat sempre un lloc cobejat. 

 

http://comarquesnord.cat/canalnordvideo/2009/04/01/el-castell-de-morella-una-historia-de-futur/(fragment) 

 

Exemple: 
0. On s’assenta actualment el castell de Morella hi hagué… 

a) un delta.  
b) una muntanya i dinosaures. 
c) els primers morellans fa milions d’anys. 
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                                            TOTAL (7 x 2 punts)_______________ /14 punts 

 
 
EXERCICI 2 
 
A continuació, escoltareu dos vegades uns fragments d’un programa sobre els 
disruptors endocrins. En acabar, disposareu de dos minuts per a contestar o per a 
repassar les respostes. 

Emparelleu els títols amb els fragments que tot seguit escoltareu. Tingueu en compte 
que hi ha 2 títols 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)     La tecnologia té efectes secundaris. 

b) Interpretant les icones. 

c) Opinions contraposades a causa de diverses metodologies d'anàlisi. 

d) Tòxics sintètics detectables en el cos humà.  

e) Confiar en les autoritats. 

f) Alguns envasos com a transmissors d'hormones als aliments. 

g) Cal mirar les etiquetes. 

h) Apostar per la salut evitant els disruptors. 

i) La dosi diària és important. 

http://www.tv3.cat/videos/5145331/Disruptors-endocrins-falses-hormones(adaptació) 

FRAGMENT EXEMPLE 0  1 2 3 4 5 6 

TÍTOL a       

CORRECTOR/A √       

                                            TOTAL (6 x 2 punts)_______________ /12 punts 

PREGUNTES EXEMPLE 0 1 2 3 4 5 6 7 

RESPOSTA a        

CORRECTOR/A √        
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EXERCICI 3  

A continuació, escoltareu dos vegades un monòleg d’una obra teatral. En acabar, 
disposareu de dos minuts per a contestar o repassar les respostes. 

Escriviu en el requadre blanc 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. Ivan proposa a Caterina... 
a) que la invitació només tinga els noms de la parella. 
b) que els sogres paguen el convit. 
c) que no apareguen els noms de les madrastres en la invitació. 

2. Caterina s’altera perquè... 
a) Ivan ha pegat una bufetada als pares d'ella. 
b) no vol que els seus pares paguen el convit. 
c) la seua madrastra ha sigut com una mare per a ella. 

3. Després de la conversa amb Caterina, Ivan...  
a) ha reconegut que Caterina tenia raó. 
b)  autoritza que els noms de les madrastres apareguen en la invitació. 
c) accepta la voluntat de Caterina de bon grat. 

4. Les paraules de la mare d'Ivan... 
a) palesen el rancor cap a la parella de l’exmarit. 
b) analitzen la situació de manera assenyada. 
c) pretenen coaccionar el fill fent-se la víctima. 

5. Caterina demana a Ivan que li telefone de nou perquè... 
a) gaudeix tirant llenya al foc entre Ivan i la futura sogra. 
b) vol participar en la conversa. 
c) pensa que la postura de la mare d'Ivan és egoista. 

6. A la mare d'Ivan, la capfica... 
a) la invitació de casament, que és tot un símbol social. 
b) l'aspecte del marit després de 17 anys. 
c) que la parella del marit li copie els costums com jugar al mus. 

7. Andrés... 
a)  i la mare d’Ivan i tota la família, tenen problemes de cor. 
b) deu ser la parella de la mare d’Ivan. 
c) vol parlar per telèfon amb Ivan. 

http://www.youtube.com/watch?v=Zd95YH0A6Ns 

                                           TOTAL (7 x 2 punts)_______________ /14 punts 

PREGUNTES EXEMPLE 0 1 2 3 4 5 6 7 

RESPOSTA a        

CORRECTOR/A √        

Exemple: 
0. Ivan i Caterina tenen un problema... 

a) amb els noms que apareixeran en la invitació de casament.  
b) amb les madrastres respectives. 
c) perquè Ivan odia la seua madrastra. 


