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BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL (15 PUNTS)
1. A continuació escoltareu dues vegades un àudio corresponent al vídeo «Prendre
apunts» del canal de Youtube de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Després, a
partir del contingut que heu escoltat, indicau si les afirmacions següents són vertaderes
(V) o falses (F). (7,5 punts).

V

F

a) A l’hora d’escriure notes de classe, el més important és
que els professors expliquin moltes vegades una idea
que abans han repetit.
b) Si som ordenats quan escrivim, facilitam mantenir
l’atenció i comprendre bé els conceptes que es
transmeten a l’aula.
c) Un consell per redactar amb agilitat és fer servir formes
acurçades de les paraules.
d) El quadern de l’estudiant és personal; per això, només
hi pot haver notes preses per l’alumne.
e) Les anotacions en els llibres de lectura que recomanen
els professors serveixen per ampliar els apunts de
classe.

Encerts
Punts

5
7,5

4
5,5

3
4

2
2

1-0
0

3
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2. A continuació escoltareu dues vegades un àudio de l’espai «Méteo, temps i natura» del
programa IB3 Notícies, titulat «El vell marí i el voltor: una història d’extinció i una
història de recuperació». Després, encerclau l’opció correcta, d’acord amb el contingut
que heu escoltat. (7,5 punts)
1. El vell marí és una espècie:
a) Totalment extingida a les Balears i a les costes de la mar Egea.
b) De la qual, actualment, hi ha amb vida menys de 500 exemplars.
c) En possible perill de desaparició, segons la Unió Africana per a la Natura.
2. En el segle XIX:
a) La indústria turística expulsà de la costa aquest invertebrat marí.
b) La policia va matar el darrer vell marí conegut a les Balears.
c) Els pescadors illencs començaren a matar els vells marins.
3. Temps enrere:
a) S’aprofitava la pell i el greix del vell marí, i també se’n feien cremes.
b) Es varen executar accions per reintroduir el vell marí a la mar balear.
c) S’aprofitava la carn i la pell del vell marí, i també se’n feien remeis.
4. Un verí que s’emprava contra els corbs:
a) En els anys setanta, era el principal factor pel qual morien molts de voltors.
b) Va ser, en els anys seixanta, un motiu de la mort de molts de voltors.
c) Matava, en el segle XVIII, fins a 45 exemplars de voltor a l’any.
5. L’estat actual de la conservació dels voltors:
a) És bo; ara mateix, hi ha 33 nius ocupats per parelles d’aquest ocell.
b) És delicat, perquè es reprodueixen al ritme d’una cria anual.
c) És millor que en els anys vuitanta, però en queden menys de 20 exemplars.

Encerts
Punts

5
7,5

4
5,5

3
4

2
2

1-0
0
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Número d’examinand:
BLOC 2. COMPRENSIÓ ESCRITA (15 PUNTS)
1. Llegiu el text que hi ha a continuació i completau-lo amb els fragments de la llista de la
pàgina següent. Escriviu en cada espai amb trama grisa el número del fragment
corresponent. (7,5 punts)

Quatre sèries d’èxit d’IB3
En vida teva
De vegades la realitat supera la ficció i es converteix en un mirall en què es
reflecteixen, de manera més o menys realista, les seves virtuts i
perversions. En el cas d’En vida teva, l’assumpte que estructura la sèrie
suma dues realitats molt vigents a l’illa: l’especulació immobiliària i els
interessos ocults del bisbat de Mallorca.
del
que alguns anomenen paradís mediterrani. Xantatges, traïcions, dubtes i
desconfiances estan presents en cada capítol, i la lluita pel poder adquireix
el protagonisme. Es tracta d’una minisèrie coproduïda per IB3 i Nova
Televisió i dirigida per Ferran Bex.

Mai neva a Ciutat
Dirigida per Joan Fullana i protagonitzada per Esther López, Mai neva a
Ciutat va sortir victoriosa del concurs Sèrie de comèdia, en el qual va ser la
sèrie més votada pels espectadors i va passar a formar part de la graella de
programació d’IB3 a finals del 2017. Actualment es distribueix en l’àmbit
estatal a través de la plataforma digital Filmin, on se l’ha comparada amb
sèries del nivell de Girls i Cites.

Mai neva a Ciutat

. L’experiència la porta a
experimentar una regressió amb aires de crisi existencial. Mitjançant la
trama, l’illa es converteix en escenari de les conseqüències de la
postmodernitat que han teoritzat Zygmunt Bauman i Lipovetsky, entre
d’altres. La protagonista encarna tota una generació que ha vist truncades
les seves expectatives.

Treufoc
Les intrigues desplegades en les dues primeres temporades de Treufoc
estan protagonitzades per un grup d’investigació format per dos policies,
un forense i una tècnica en informàtica. Junts intenten desemmascarar
l’autor d’una sèrie de crims que resulten tenir vincles amb casos que van
passar a la Mallorca del segle XVII. Cada temporada
.
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El passat 30 d’abril es va emetre el capítol que va tancar la segona
temporada i, ara com ara, IB3 no diu res de la tercera.

Treufoc ha estat reconeguda per la crítica especialitzada, mitjançant
l’adquisició dels seus drets de distribució internacional per part de la
Federation Entertainment. També ha rebut el guardó Pello Sarasola al
millor programa autonòmic de l’any 2017.

Gàbia
Aquesta minisèrie de dos capítols, coproduïda per IB3 i Nova Televisió, i
guionitzada i dirigida per Marcos Cabotà
.
En aquesta producció, la ficcionalització de la realitat es torna a erigir en
clau de l’èxit. Tot s’inicia amb tres explosions que provoquen una trama
situada en diverses localitzacions reals i que es guia per les reaccions dels
diferents personatges,
, ja que les
comunicacions amb l’illa van quedar suspeses mentre la vida tornava a la
normalitat.
Diari Ara, 6 de maig de 2018 (adaptació)

Fragments
1. es basa en els atemptats que la banda terrorista ETA va cometre en tres
àrees mallorquines el 2009
2. narra la història d’una becària que és acomiadada de la seva feina de
Londres i es veu abocada a tornar a Palma
3. que estableixen entre ells relacions de sospita en un ambient enrarit i
aïllat
4. els dos temes s’entrellacen per mostrar una de les parts més sinistres
5. es compon de deu capítols produïts amb la col·laboració de la
productora CEF
Encerts
Punts

5
7,5

4
5,5

3
4

2
2

1-0
0

6
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2. Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, indicau si les frases que hi ha a
continuació són vertaderes (V) o falses (F). (7,5 punts)

Recórrer el món amb tren
Moure’ns amb tren ens brinda una magnífica oportunitat de descobrir els paisatges
dels llocs que travessam, conèixer altres viatgers i visitar diversos països d’una
manera còmoda i fàcil, ja que les estacions gairebé sempre estan situades al centre
de les ciutats i podem aprofitar més la nostra estada en no haver de superar tants
controls de seguretat com als aeroports.
Consells per gaudir de la vostra ruta amb tren
El vostre viatge pot ser una experiència molt agradable i descansada si teniu en
compte algunes consideracions:


Si voleu romandre només un o dos dies a cada parada de la ruta, és preferible que
trieu un hotel que estigui a prop de l’estació; així podreu deixar l’equipatge
ràpidament i aprofitar millor el temps que passau en aquest lloc.



Una opció recomanable, si disposau d’un pressupost molt ajustat i no us voleu estar
de visitar res, és decantar-vos per trens amb vagó llit. Guanyareu temps i
estalviareu una mica de diners.



Intentau viatjar amb el mínim equipatge possible i que sigui còmode de manejar.
D’aquesta manera la vostra esquena se’n ressentirà menys; si no, el pes us pot
arribar a amargar una mica el viatge. En aquest sentit, una bona idea és portar roba
tècnica que es pugui rentar i eixugar el mateix dia. Amb això reduireu
considerablement la mida de la maleta.



Quan viatgeu amb tren recordau de portar, a més de la maleta o una motxilla gran,
una altra bossa més petita per guardar-hi els objectes de valor i la documentació.
Així podreu anar al bany o a la cafeteria del tren sense haver de carregar tot
l’equipatge.



Etiquetau tots els paquets per evitar confusions amb altres passatgers en el moment
de sortir del tren. Teniu en compte també que a Europa una motxilla sense
identificar pot ser considerada un paquet perillós que pot ser retirat si no porta
identificació.



Si heu de viatjar per Europa, comprovau la documentació que necessitau per entrar
a cada país que no pertanyi a la UE.
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Alguns trens amb molt per oferir
De rutes atractives, n’hi ha moltes, però us en recomanam algunes de molt completes i no
gaire llunyanes.
L’Expreso de la Robla: és un tren d’època amb totes les comoditats del segle XXI a uns
preus molt raonables. Ofereix tres itineraris pel nord d’Espanya: de Bilbao a Lleó, de Gijón a
Santiago de Compostel·la per la costa cantàbrica i de Gijón a Ribadeo (Lugo).
El Glacier Express (Suïssa): aquest tren panoràmic recorre el cor dels Alps suïssos, és a
dir, de Zermatt fins a Saint Moritz, i ofereix vistes extraordinàries dels paisatges de glaceres
més representatius de Suïssa. Es pot fer una ruta de tres dies que inclou dormir a les ciutats
d’inici i de destinació a uns preus molt ajustats.
L’exprés del Danubi: una opció per a butxaques una mica més carregades és el recorregut
de deu dies que fa aquest tren. Comença a Turquia (Istanbul) i recorre tota l’Europa
central: Bulgària, Romania —incloent-hi Transilvània—, Hongria (Budapest), Àustria (Viena),
Eslovàquia (Bratislava), Polònia (Cracòvia) i la República Txeca (Praga). El circuit amb tren
inclou excursions a cadascuna de les parades. També ofereix rutes de menys durada.
<http://blog.racc.cat> (adaptació)

V

F

a) Passar les vacances en tren sembla una idea interessant si volem
gaudir del trajecte i tenir un accés fàcil als afores de les ciutats
que visitam.
b) Per estalviar diners, podem optar per allotjar-nos en un
establiment hoteler, en el cas que vulguem estar molts dies en un
punt de la ruta que feim.
c) Podem dur documents com ara els passaports dins una motxilla
de gran capacitat, que també ens pot resultar suficient per durhi articles de valor com joies.
d) Si escrivim les nostres dades personals en les bosses o els
objectes que transportam com a equipatge, ens evitarem que
se’ns perdin o que la policia en sospiti.
e) Tant l’Expreso de la Robla com el Glacier Express ofereixen rutes
ferroviàries interessants que no impliquen una gran despesa.
Encerts
Punts

5
7,5

4
5,5

3
4

2
2

1-0
0
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Número d’examinand:
BLOC 3. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC (15 PUNTS)
1. Feis els exercicis que hi ha a continuació d’acord amb cadascun dels enunciats.
(6 punts)
1.1. Escriviu, si cal, accent o dièresi a les paraules subratllades del text següent:
— Durant la primera cita, ell somreia continuament.
— T’estan molt agraides: aixo que els has regalat es un bon regal.
1.2. Completau els espais en blanc amb la vocal que hi pertoqui:
— Quan j____i____ a la banyera va veure una enorm____ t____r____nyin____ a la
finestra del bany.
— La d____rr____r____ cançó del grup Nura es tit____la «Sense pressa».

1.3. Completau els espais en blanc amb les consonants que hi pertoquin. Si no hi ha d’anar
cap consonant, indicau-ho amb el símbol ø:
— M’has de mostrar la rece____a per fer mantega de caca____uet.
— Ens fa i____usió fer el trajecte amb aquest tra____ia.
— El pintor va fer la pin____ellada final al quadre.

1.4. Encerclau l’opció correcta de les que hi ha entre parèntesis:
— Ahir, a (l’una / la una) de la nit, arribàrem (de Hawai / d’Hawai); en total, ens hi hem
gastat (set cents noranta / set-cents noranta / set cents-noranta) euros per persona.
— Li han detectat una afecció (gastro intestinal / gastro-intestinal / gastrointestinal) i una
estranya malaltia (del iris / de l’iris) a l’ull esquerre.
Encerts
Punts

20
6

19-18
5,5

17-16
5

15-14
4

13
3,5

12
3

11-10
2,5

9-8
2

7-6
1,5

5-4
1

3-0
0
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2. Encerclau l’opció correcta de les que hi ha entre parèntesis. (6 punts)
a) Quina calor! Em pas el dia eixugant-me (el suor / la suor / la sudor).
b) Quan senten aquella cançó, es posen a ballar com a (boges / boiges / botges).
c) M’encanten les (botiguas antiques / botigues antigües / botigues antigues).
d) Ara mateix, la directora (està / és) a l’oficina d’Inca, però tornarà devers les dues.

e) Si (arribes / arribassis / arribis) més prest, acabaries les feines d’hora.
f) Al bar, no m’han pogut servir un cafè amb llet perquè no els
quedava (gaire de / gens de / res de) llet.
g) No basta que em digueu que sabeu pilotar una barca; heu de (demostrar-lo /
demostrar-ho / demostrar-hi).
h) Al final de la cursa, el corredor (el qual / que / qui) s’havia desviat de l’itinerari
establert va ser desqualificat.
i) Es preveu que (per a / per) Pasqua ja hauran acabat el nou tram de carretera.
j) A la festa, serem molts; (inclòs / fins i tot / gairebé) ha convidat els companys del
gimnàs.
Encerts
Punts

10
6

9
5

8-7
4

6
3

5-4
2,5

3-2
2

1-0
0

3. Encerclau l’opció correcta per completar les oracions següents. (3 punts)
a) El personal ha de començar a fixar les (dades / dates) de les vacances d’estiu.
b) M’agraden els (avocats / alvocats / advocats) en les amanides.
c) En el centre de salut avui han atès tres persones per (mossades / mordades /
mossegades) de cans.
d) Han agraït (el recolzament / el suport / l’apoi) de tot el col·lectiu en el projecte de
prevenció de l’ictus.
e) La policia ha descobert l’assassí per les (petjades / pitjades / empremtes) dels dits en
una copa de vi.
f) Els (musclos / múscols / muscles) al vapor que fan en aquell restaurant del port són
molt bons.
g) Per favor, pots comprar-me una (caixa / capsa) de tabac?
Encerts
Punts

7
3

6
2,5

5
2

4
1,5

3
1

2-0
0
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Número d’examinand:
BLOC 4. EXPRESSIÓ ESCRITA (30 PUNTS)
1. Heu passat el cap de setmana a casa d’uns amics i us heu adonat que us hi heu deixat
una bossa amb diversos objectes dedins. Redactau un missatge de correu electrònic, de
80-100 paraules, a un dels vostres amics per fer-li-ho saber; heu de descriure breument
els objectes i indicar-li com ho ha de fer per tornar-vos la bossa. (15 punts)
De:
A:
Assumpte:

11
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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2. Aquesta setmana han succeït tres fets o esdeveniments especials en la vostra vida
personal (com per exemple una celebració, una nova feina...); arribat el divendres,
decidiu recordar-los. Escriviu un text per al vostre diari personal, de 150-180 paraules,
en què narrau breument cadascun d’aquests fets i expressau com us han fet sentir.
(15 punts).

16 |

Divendres

14
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

17

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

Juny de 2018

BLOC 5. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (25 PUNTS)
(Exemplar per a l’examinand/examinanda)

MODEL 1
1. Presentació. (no puntua)
2. Una parella dina en un restaurant de moda i ha demanat plats del menú del dia;
després d’esperar molt de temps, han confós la seva comanda i no els han servit
allò que havien demanat. (15 punts)
— Examinand A. Sou un dels clients i estau molest perquè esperàveu el dinar i us
han duit plats que no havíeu encarregat. Us en queixau amb correcció i
demanau que us canviïn l’àpat i que us serveixin ràpidament.
— Examinand B. Sou el cambrer o la cambrera, i ateneu un client o una clienta
de qui heu confós la comanda del menú. Li demanau disculpes, li proposau
diferents plats perquè els del menú s’han acabat i en preneu nota.
3. La setmana que ve obriu una botiga dedicada a la venda de productes a granel.
Enregistrau un missatge breu per a un vídeo de promoció, en el qual heu
d’indicar el lloc, el dia i l’hora de l’obertura; heu d’informar sobre el que es podrà
trobar a la botiga i heu de convidar a tothom a venir a l’acte d’inauguració
(10 punts).
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BLOC 5. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (25 PUNTS)
(Exemplar per a l’examinand/examinanda)

MODEL 2
1. Presentació. (no puntua)
2. En un gran centre comercial, una persona es dirigeix al servei d’informació per
interessar-se sobre la nova targeta «Carnet Descompte». (15 punts)
— Examinand A. Treballau en el servei d’informació del centre comercial. Ateneu
una persona que vol obtenir la nova targeta de client, li explicau quines
passes ha de seguir, quins avantatges pot obtenir, etc., i la convenceu perquè
se la faci.
— Examinand B. Anau al servei d’informació del centre comercial. Voleu
demanar informació sobre la nova targeta de fidelitat de client perquè us han
dit que ofereix certs avantatges i descomptes, tot i que no estau gaire segur
que aquesta targeta us interessi.
3. Telefonau al centre educatiu dels vostres fills. Com que no us agafen el telèfon,
enregistrau un missatge per al contestador automàtic per exposar una queixa
sobre el transport escolar. Heu d’explicar breument un incident que hi ha passat,
us n’heu de queixar de manera raonada i heu de demanar alguna mesura per
evitar incidències futures. (10 punts)
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BLOC 5. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (25 PUNTS)
(Exemplar per a l’examinador/examinadora)

MODEL 1
1. Presentació. (no puntua)
2. Una parella dina en un restaurant de moda i ha demanat plats del menú del dia;
després d’esperar molt de temps, han confós la seva comanda i no els han servit
allò que havien demanat. (15 punts)
— Examinand A. Sou un dels clients i estau molest perquè esperàveu el dinar i us
han duit plats que no havíeu encarregat. Us en queixau amb correcció i
demanau que us canviïn l’àpat i que us serveixin ràpidament.
— Examinand B. Sou el cambrer o la cambrera, i ateneu un client o una clienta
de qui heu confós la comanda del menú. Li demanau disculpes, li proposau
diferents plats perquè els del menú s’han acabat i en preneu nota.
3. La setmana que ve obriu una botiga al vostre municipi, dedicada a la venda de
productes a granel. Enregistrau un missatge breu per a un vídeo de promoció, en
el qual heu d’indicar el lloc, el dia i l’hora de l’obertura; heu d’informar sobre el
que es podrà trobar a la botiga i heu de convidar a tothom a venir a l’acte
d’inauguració (10 punts).
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BLOC 5. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (25 PUNTS)
(Exemplar per a l’examinador/examinadora)

MODEL 2
1. Presentació. (no puntua)
2. En uns gran centre comercial, una persona es dirigeix al servei d’informació per
interessar-se sobre la nova targeta «Carnet Descompte». (15 punts)
— Examinand A. Treballau en el servei d’informació del centre comercial. Ateneu
una persona que vol obtenir la nova targeta de client, li explicau quines
passes ha de seguir, quins avantatges pot obtenir, etc., i la convenceu perquè
se la faci.
— Examinand B. Anau al servei d’informació del centre comercial. Voleu
demanar informació sobre la nova targeta de fidelitat de client perquè us han
dit que ofereix certs avantatges i descomptes, tot i que no estau gaire segur
que aquesta targeta us interessi.
3. Telefonau al centre educatiu dels vostres fills. Com que no us agafen el telèfon,
enregistrau un missatge per al contestador automàtic per exposar una queixa
sobre el transport escolar. Heu d’explicar breument un incident que hi ha passat,
us n’heu de queixar de manera raonada i heu de demanar alguna mesura per
evitar incidències futures. (10 punts)
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