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GENER DE 2020

Àrea 1

Comprensió oral i comprensió lectora

100 punts [mín. 60 punts]

Comprensió oral
Exercici 1

25 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades cinc àudios. Triau l’opció correcta d’acord amb el
contingut.
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.

Àudio 1
1. Per poder participar en el concurs...
a) teniu fins dia 6 d’octubre per fer la inscripció.
b) heu de presentar la truita entre el 3 i el 6 d’octubre.
c) heu de presentar la truita de patates el mateix dia 6.
Àudio 2
2. Na Susanna...
a) fa dieta perquè vol aprimar-se.
b) va al mercat perquè hi troba de tot.
c) no menja cereals ni llegums.
Àudio 3
3. La ciutat d’Eivissa s’ha col·lapsat...
a) perquè hi ha hagut un accident de trànsit.
b) perquè ha plogut bastant en poc temps.
c) pel desbordament d’un torrent.
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Àudio 4
4. Què pot fer una persona quan encara té ganes de fumar?
a) Prendre begudes amb molta cafeïna.
b) Beure aigua.
c) Fer esport i menjar verdura.
Àudio 5
5. Si neva i heu de conduir, es recomana...
a) comprovar l’estat de les carreteres.
b) circular només si el mòbil té cobertura.
c) anar per camins estrets.

Exercici 1

Encerts
Punts
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Exercici 2

25 punts

Tot seguit escoltareu dues vegades un enregistrament. Responeu si les afirmacions
següents són vertaderes (a) o falses (b) d’acord amb el contingut.
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.

6. Fryderyk Chopin va aprendre a tocar el piano amb la seva família.
a) V
b) F
7. Va partir de Varsòvia per aprendre anglès amb un professor multimilionari.
a) V
b) F
8. Chopin es va enamorar de l’escriptora Georges Sand durant el viatge a Mallorca.
a) V
b) F
9. Chopin, després de posar-se malalt, va tornar a París al cap de tres mesos.
a) V
b) F
10. El compositor va morir amb només 39 anys.
a) V
b) F

Exercici 2

Encerts
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Comprensió lectora
Exercici 3

25 punts

Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, digau si els enunciats són vertaders (a) o
falsos (b).
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.

Els flams
Els flams són unes postres dolces i elàstiques que degustam a cullerades. Per fer un bon
flam tradicional en tenim prou amb tres ingredients: ous, sucre i llet. Després hi podem
afegir aromes, com la vainilla, o altres ingredients com el formatge, el coco o la xocolata.
Avui t’explicam com es fan i com ens agrada menjar-nos els flams.
El secret dels flams és que es couen al forn, però amb la tècnica del
bany maria; és a dir, dins una palangana plena d’aigua. D’aquesta
manera el flam es cou més a poc a poc, i amb una temperatura que
és igual a tot el motle.
Sou dels que es llepen els dits amb el caramel o dels que es dediquen a treure’l amb la
cullereta? Aquest xarop no és res més que una mescla d’aigua i sucre, que agafa aquest
color a mesura que el sucre es va escalfant.
Tot i que són unes postres ben senzilles, hi ha diverses maneres de degustar un flam.
Directament del motle o posant-lo sobre un platet. També hi ha l’opció de menjar-lo
sense cullera!
L’expressió «estar fet un flam» significa 'estar una mica nerviós'. Es diu així perquè quan
estam nerviosos tremolam lleugerament, com el flam quan el posam al plat.

Criatures (adaptació)
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11. La recepta tradicional del flam es fa sense utilitzar sucre.
a) V
b) F
12. El bany maria consisteix a coure o escalfar lentament un aliment.
a) V
b) F
13. Quan el sucre i l’aigua agafen temperatura es converteixen en caramel.
a) V
b) F
14. Direm que una persona «està feta un flam» quan té molt de fred.
a) V
b) F
15. El text explica l’elaboració dels flams de manera industrial.
a) V
b) F

Exercici 3
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Exercici 4

25 punts

Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, triau l’opció correcta.
(!)

Escriviu les respostes en el full òptic.

Quines diferències hi ha entre un viatger i un turista?
Si anau de viatge i us hi fixau, de seguida els diferenciareu.
El viatger:
 Sol ser una persona jove. Sol anar amb una motxilla que no ocupa ni pesa gaire, ja que sap
que li espera un llarg camí i que podrà anar comprant el que necessita durant el viatge.
 Fa els desplaçaments en transport públic i gasta poc.
 Li agrada fer rutes alternatives, sempre cercant el contacte amb la gent del país.
 Són molt més importants els moments que viu que no les fotos que fa durant el viatge.
 Dorm a hostals i albergs, compartint habitació. D’aquesta manera pot fer amistat amb
altres viatgers.
 Li agrada descobrir mercats i tastar menjars típics del lloc.
El turista:








No es preocupa del pes de la maleta. Sovint du massa roba.
Sol viatjar en transport més còmode i ràpid.
Té poc temps, per tant, només visita els llocs més turístics del país.
Fa moltes fotografies de tot el que veu per recordar el viatge.
Sol allotjar-se en establiments de quatre o cinc estrelles.
Té el costum de menjar a restaurants de categoria.
Ser viatger és molt més que tot el que hem explicat fins ara. Un
viatger ho és de cor.

Tanmateix, hem comprovat que ningú encaixa a la perfecció en cap llista dels punts
anteriors quan es tracta de viatjar. No existeix el viatger absolut ni el turista absolut. Tot i això,
pensam que és important voler intentar ser més viatgers i menys turistes, és a dir, fer turisme
responsable.

Blog «Menjant-nos el món» (adaptació)
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16. La diferència entre viatger o turista està relacionada amb...
a) la posició social.
b) la forma de viatjar.
c) el lloc on va de viatge.
17. El viatger...
a) no vol relacionar-se gaire amb la gent.
b) agafa sovint el transport públic.
c) sol dur una motxilla ben carregada.
18. El turista...
a) prefereix un viatge còmode i segur.
b) té molt de temps per viatjar.
c) visita els llocs més coneguts.
19. D’acord amb el text...
a) tant l’hotel com l’alberg són el tipus d’establiment que triaria un turista.
b) el viatger no sol compartir habitació.
c) el viatger prefereix allotjaments modests.
20. Segons el text...
a) fer turisme responsable és ser més viatger i menys turista.
b) les persones es defineixen clarament com a viatgers o com a turistes.
c) fer turisme responsable avui en dia no és possible.

Exercici 4
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Àrea 2
(!)

Expressió i interacció escrites

100 punts [mín. 60 punts]

 Aquest full només serveix per fer-hi un esborrany (no l’heu d’entregar). Heu d’escriure el text
definitiu en el full òptic adjunt.
 No hi poseu les vostres dades personals.
 No escrigueu tot el text en majúscules.
 Les paraules copiades de l’enunciat no compten.

Exercici 1

40 punts

Avui heu anat a una celebració i heu penjat aquesta fotografia al vostre compte d’una
xarxa social. Escriviu un missatge per acompanyar la fotografia (40 paraules).
(Si el cos del text té menys de 25 paraules, no es corregirà.)

8

A2

GENER DE 2020

Exercici 2

60 punts

Acabau de trobar feina a un restaurant. Escriviu un missatge electrònic a un familiar
per explicar com és el lloc i la feina que hi feis (80 paraules).
(Si el cos del text té menys de 65 paraules, no es corregirà.)
(!)

 Reproduïu l’esquema següent en el full òptic.
De:

__________________________________________

Per a:

__________________________________________

Assumpte:

__________________________________________

@

9

A2

GENER DE 2020

Solucions
ÀREA 1
Comprensió oral
Exercici 1: 1c ‒ 2b ‒ 3b ‒ 4b ‒ 5a
Exercici 2: 6a ‒ 7b ‒ 8b ‒ 9a ‒ 10a
Comprensió lectora
Exercici 1: 11b ‒ 12a ‒ 13a ‒ 14b ‒ 15b
Exercici 2: 16b ‒ 17b ‒ 18c ‒ 19c ‒ 20a
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