institut ramon llull

CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL
DE LLENGUA CATALANA

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PROVA
Examen en grup
Àrea

Descripció

1. Comprensió lectora

2. Expressió escrita

3. Comprensió oral

4. Gramàtica i vocabulari

Punts

Temps

4 textos de tipus diferent amb un total de
20 preguntes (vertader o fals, resposta
múltiple i aparellar).

25

60 minuts

Escriure una carta personal d’una extensió
aproximada de 150 mots.

12,5

30 minuts

25

40 minuts

12,5

40 minuts

75

2 hores i 50
minuts

25

15 minuts

Part A
Text oral d’uns 4 minuts de durada amb 15
preguntes de vertader o fals.
Part B
5 textos orals breus amb 1 pregunta de
resposta múltiple per a cadascun.

10 preguntes de transformació.
15 ítems d’omplir buits (gramàtica).
15 ítems d’omplir buits (vocabulari).
Total

Examen individual
5. Expressió oral

TOTAL EXAMEN

Part A Conversa amb 6 preguntes
Part B 5 situacions quotidianes

100

Abans de començar, s’ha d’emplenar la portada del full de respostes. Les dades que es demanen s’han
d’escriure en majúscula. Les respostes als exercicis les haureu d’escriure sempre en els fulls de respostes, i no
a l’examen.
Àrea 1. Comprensió lectora (pàgines 4 - 11)
En el primer exercici s’ha de respondre si les afirmacions són veritat (SÍ) o no (NO).
En el segon i tercer exercicis s’ha d’escollir la resposta adequada (a, b, c o d) a cada pregunta.
En el quart exercici s’han de relacionar les situacions descrites a la pàgina 10 amb els textos de la pàgina
següent.
Àrea 2. Expressió escrita (pàgina 12)
Consta d’un únic exercici. S’ha d’escriure una carta en la qual s’ha de fer referència als quatre punts que es
donen a la instrucció. Aquesta carta ha de tenir una extensió aproximada de 150 paraules. Si voleu fer un
esborrany del text podeu utilitzar les pàgines dels fulls de respostes. Els esborranys no s’avaluaran.
Àrea 3. Comprensió oral (pàgines 13 - 15)
Aquesta àrea consta de 6 exercicis enregistrats en una casset, juntament amb les instruccions per resoldre’ls.
El primer exercici és el més extens: és una entrevista en un programa de ràdio que dura uns quatre minuts
aproximadament. S’ha de respondre si les afirmacions que hi ha a la pàgina 13 són veritat (SÍ) o no són veritat
(NO) segons el contingut de l’entrevista.
Els altres cinc exercicis consisteixen en cinc textos breus (avisos, notícies…) i per a cadascun s’ha de respondre
una pregunta: s’ha d’escollir la resposta correcta d’entre quatre opcions.
Àrea 4. Gramàtica i vocabulari (pàgines 16 i 18)
Aquesta àrea consta de 3 exercicis, amb un total de 40 preguntes.
L’exercici 1 consta de 10 preguntes: per a cada pregunta, heu d’escriure una frase que tingui el mateix sentit
que la que se us dóna.
L’exercici 2 consta de 15 preguntes: heu de completar cada frase amb l’element o els elements adequats
(pronoms, preposicions, adverbis…).
© Institut Ramon Llull

2

L’exercici 3 consta de 15 preguntes de lèxic: heu de completar cada frase amb la paraula adequada.
Àrea 5. Expressió oral (full a part)
Aquesta àrea consta de dues parts:
Part A: conversa
Part B: situacions quotidianes
A la part A, cal prendre part en una conversa, guiada per l’examinador, sobre un tema de caràcter general.
A la part B es presenten 5 situacions comunicatives pròpies de la vida diària i cal respondre-hi oralment de
manera adequada i mínimament correcta.

© Institut Ramon Llull

3

ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 1

Llegiu detingudament el text següent.

OLORS, NASSOS I CUINA
Si bé les persones podem reconèixer unes deu mil olors diferents, els gossos en
reconeixen encara moltes més; això fa que els gossos siguin els animals amb la precisió
més alta, malgrat que poden cometre errors, a l’hora de detectar explosius, drogues,
armes i tota mena de coses amb l’olfacte. Tot i que els homes i els gossos seguim el
mateix procés de reconeixement de les olors, el nas dels gossos té quaranta vegades
més receptors olfactius que el dels humans. Aquests receptors interaccionen amb les
substàncies químiques de l'aire i, a partir d'aquest contacte, el cervell rep senyals
elèctrics, que permeten reconèixer les diferents olors.
Semblaria que si volguéssim crear un dispositiu artificial capaç d’imitar el nas dels homes
o dels gossos, ens trobaríem davant d'un autèntic repte. Tanmateix, hi ha empreses que
han aconseguit fabricar nassos electrònics per adaptar-los a diferents processos
industrials, capaços de distingir diferents olors, algunes de les quals no poden ser
percebudes pels humans.
Els nassos electrònics creats fins ara funcionen amb uns sensors que reaccionen als
gasos de l'aire i envien senyals elèctrics a un ordinador. Els sensors fan la funció dels
receptors olfactius, i l'ordinador, la del cervell. En realitat, però, el més important d’un
nas electrònic, a més dels sensors, és la varietat d’olors que siguem capaços de
dissenyar i programar.
Malgrat que els hem comparat al nas humà, de fet, els nassos electrònics funcionen més
aviat com l'olfacte d'alguns insectes, que responen selectivament a algunes olors en
concret. Així doncs, els nassos s'especialitzen en una única olor, és a dir, es preparen o
es programen per identificar una olor determinada, tot i que això no es pot aconseguir
amb totes.
L’empresa Essence Systems, que fa més de vint anys que es dedica a fabricar nassos
amb finalitats industrials, acaba de crear el primer nas amb aplicacions reals en el món
de la cuina per controlar el procés de fregir patates en establiments de menjar ràpid. El
nas electrònic és capaç de detectar el moment precís en què s'ha de renovar l'oli en
funció de la seva olor, la qual cosa permet estalviar molts diners a les empreses.
En el futur, aquests nassos podrien tenir aplicacions molt sorprenents en àmbits com la
medicina o la seguretat, que ajudarien a millorar la qualitat de les nostres vides. Caldrà,
però, esperar encara força temps i invertir-hi molts diners per investigar nous models.
Programa Punt Omega (TV3), 23.08.2004. (Text adaptat)
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 1

Marqueu, en el full de respostes, si les afirmacions següents són vertaderes o
falses segons el text anterior: si són veritat, marqueu una X al quadre del SÍ; si
no són veritat, marqueu una X al quadre del NO.
01. La precisió dels gossos per localitzar qualsevol objecte amb l’olfacte és absoluta.
02. El sistema de descoberta de les olors en els humans i en els gossos és diferent.
03. Hi ha empreses que han creat nassos que detecten olors que els humans no poden notar.
04. Els sensors són una peça clau a l’hora de dissenyar un nas electrònic.
05. Els nassos electrònics es poden programar per detectar qualsevol olor.
06. L’ús de nassos electrònics en restaurants representa una novetat.
07. L’ús de nassos electrònics en medicina arribarà aviat.
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 2

Llegiu detingudament el text següent.

EL NOSTRE BAR DE CADA DIA
Ja fa temps vaig sentir que algú descrivia el paisatge dels nostres pobles i ciutats com
llocs plens de bars, bancs i sales de joc. Em va semblar una impressió correcta. Ara
potser les sales de joc són menys evidents perquè ja han passat de moda, però els altres
dos sectors de serveis mantenen la seva presència destacada. De l’abundància d’oficines
bancàries, ja en parlarem un altre dia. Centrem-nos ara en els bars, un univers ampli
que ofereix totes les opcions de consum, comportament, companyia, preferències
estètiques, musicals i ambientals que hom es pugui imaginar. Tot és qüestió de buscar i
trobar.
És evident que hi ha persones que no entren mai en un bar, però cal admetre que es
tracta de minories. Pràcticament tothom té un bar, petit o gran, llunyà o proper, que és
un lloc ideal per anar-hi quan ve de gust. Recordo un senyor molt formal que no
freqüentava cap altre bar que el moble bar que tenia al saló de casa seva. Amb una
excepció: cada cop que passava per davant del bar Bracafé del carrer de Casp, hi entrava
i s’hi prenia un cafè i, de vegades, demanava una copa de conyac. No prenia cafè ni
conyac en cap altre lloc que no fos en aquest bar. Era tot un ritual.
La fidelitat al nostre bar de cada dia pot tenir motivacions d’allò més curioses. Potser és
el pa d’un entrepà o la intensitat del cafè que ens desperta i ens permet començar bé el
dia. De vegades es tracta de tenir confiança amb el propietari o els cambrers del local, o
la sensació de trobar-se amb la mateixa gent. En el meu cas, la fidelitat al meu bar de
sempre es va trencar pel simple canvi en la manera de preparar el cafè, tot i la variada
premsa diària que hi havia a l’abast dels clients.
Recordo que durant una llarga estada a Madrid acostumava a anar a un lloc anomenat
Café Roma (ara hi ha una perruqueria). Al principi, em feia passar per estranger i
entrava al bar amb el Newsweek i el Der Spiegel sota el braç, però un dia, tot i que mai
havia sentit parlar cap client en català, vaig trobar-me un company de Barcelona que va
descobrir la meva procedència als cambrers. Al contrari del que m’esperava, fins i tot van
acabar fent-me uns entrepans de pernil amb pa amb tomàquet especialment per a mi.
J.J. Navarro Arisa, Avui, 28.10.2003. (Text adaptat)
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 2

Marqueu amb una X, en el full de respostes, la resposta correcta (a, b, c o d) a
cada pregunta. Només hi ha una resposta correcta per a cada enunciat.
08. Segons l’autor, els bars de ciutats i pobles catalans...
a) han deixat d’estar de moda.
b) són tan nombrosos com les sales de joc.
c) tenen moltes semblances entre si.
d) són un dels serveis amb més presència.
09. L’autor coneix un senyor que...
a) entra en un únic bar de la ciutat.
b) pren cafè únicament a casa seva.
c) demana cafè amb unes gotes de conyac.
d) va al bar Bracafé diàriament.
10. L’autor va deixar d’anar al seu bar habitual perquè va canviar...
a) l’oferta de diaris.
b) el servei de cambrers.
c) la forma de fer el cafè.
d) el tipus de client.
11. Quan l’autor vivia a Madrid, anava a un bar que...
a) s’ha convertit en un altre establiment.
b) oferia pa amb tomàquet com a especialitat.
c) era freqüentat per clients catalans.
d) tenia premsa estrangera per als clients.
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 3

Llegiu detingudament el text següent.

DE 'HIPPY' A EMPRESARI
Quan a finals dels anys 70, en Tomàs Redondo va integrar-se en una comunitat hippy a
Eivissa, on va fer de forner i pastisser, poc es podia imaginar que això li seria útil en el
futur. En marxar d’Eivissa, va passar a formar part d'una altra comunitat hippy, a
Catalunya, on va conèixer un metge naturista que li va comentar que a la dieta
vegetariana li faltaven proteïnes. Assessorat pel metge, amb l’ajuda de la seva dona i
amb moltes ganes d’aprendre, va començar a elaborar i distribuir productes vegetarians
per les poques botigues d'alimentació natural que hi havia aleshores.
Interessat a fer créixer el seu negoci, va marxar cap a Alemanya per visitar un fabricant
d’hamburgueses vegetals, que li va donar idees de com fer rendible un negoci amb
relativament pocs diners. A partir d’aquesta visita va decidir demanar un préstec a un
banc per a crear l’empresa Natursoy. Va comprar maquinària de segona mà i va buscar
la fórmula per aconseguir nous clients: regalar els primers productes, perquè la gent
pogués valorar-ne la qualitat. A poc a poc, l’augment de la demanda va provocar
l’obertura de moltes més botigues especialitzades i que fins i tot alguns grans
magatzems també posessin a la venda aquests productes, cosa que mai s’haurien
pensat. Natursoy va haver d’adaptar-se a aquest nou panorama i va iniciar una etapa de
creixement.
Al cap de dos anys de funcionament, Natursoy va contractar el primer empleat, i ara, ja
en són sis. Tot i que en Tomàs no li dóna gaire importància, ara ja són el principal
fabricant d'hamburgueses vegetals del país, on operen unes 21 marques. Per al futur, en
Tomàs té pensat de crear una nova factoria perquè els clients dels seus productes puguin
també trobar-los als hipermercats i supermercats de tot el país i, sobretot, per començar
a exportar a Itàlia i Holanda, per seguir el camí de les exportacions iniciat fa anys amb
Portugal. Si cal augmentar la plantilla a 10 o 20 persones, ho farà, però pensa que això
ja arribarà.
En Tomàs ja fa un parell d’anys que va poder passar part de la seva feina a la seva filla
Aitana i des d’aleshores va dedicar-se a estudiar gestió d’empresa i màrqueting. Ara bé,
no tot és empresa, perquè la seva curiositat l'ha portat a ser alumne de mil disciplines:
ioga, musicoteràpia, dansa sufí i meditació. Cada matí, ell i la seva dona dediquen mitja
hora a la pràctica d’aquesta última activitat. Diu que està segur que això ha contribuït a
l’èxit de l’empresa.
Manel Torrejón, El Periódico de Catalunya, 28.11.2004. (Text adaptat)

© Institut Ramon Llull

8

ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 3

Marqueu amb una X, en el full de respostes, la resposta correcta (a, b, c o d) a
cada pregunta. Només hi ha una resposta correcta per a cada enunciat.
12. En Tomàs Redondo decideix fabricar productes ecològics per primer cop...
a) mentre s’està a la comunitat hippy d’Eivissa.
b) seguint els consells de la seva dona.
c) perquè existeix una forta demanda.
d) influït pel consell d’un expert en medicina.
13. L’empresa Natursoy va començar amb...
a) els diners provinents d’un soci alemany.
b) la inversió en màquines modernes.
c) amb el retorn d’una visita a l’estranger.
d) l’objectiu inicial de vendre en grans superfícies.
14. Amb vista al futur, en Tomàs...
a) vol començar a vendre els seus productes a l’estranger.
b) té pensat d’augmentar la plantilla a 10 o 20 treballadors.
c) pensa que és important mantenir el lideratge de vendes.
d) vol que els seus productes es puguin adquirir arreu.
15. Per formar-se com a empresari, en Tomàs ha hagut...
a) de practicar moltes hores de meditació.
b) d’esperar a tenir més temps lliure.
c) de fer cursos abans de començar el negoci.
d) d’assessorar-se a través de la seva dona.
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 4

Les persones que es descriuen a continuació estan buscant feina a través dels
anuncis publicats en el diari. Identifica l’oferta que millor s’adapta als seus
interessos i possibilitats.
Marqueu, en el full de respostes, la lletra de l’anunci més adequat per a cada
situació.
Condicions de l’exercici:
—a cada situació, li correspon només un anunci.
—un anunci només pot correspondre a una situació.

16. A l’Oriol, encara li queda un any per acabar els estudis de Farmàcia, però a la seva
edat, 26 anys, creu que li ha arribat l’hora de buscar una primera feina per deixar de
demanar diners als pares. Si trobés alguna cosa només als matins, millor que millor.
17. En Manel dedica els matins a estudiar Biologia marina a la facultat i les tardes, a
perfeccionar anglès i ajudar el seu pare en el negoci familiar, una farmàcia de barri. Al
Manel no li passa pel cap continuar la tradició farmacèutica familiar i espera la seva
oportunitat per trobar una primera feina.
18. La Raquel tornarà d’Alemanya d’aquí a quatre mesos, quan acabi els estudis de
postgrau de biologia marina. Espera que l’alemany li serveixi per deixar el món de
l’educació, on ha treballat fins ara, i li obri les portes de les grans empreses
internacionals.
19. El Hans, fill de pare anglès i mare alemanya, fa un any que ha acabat els estudis de
Farmàcia i encara no ha trobat cap feina. Desesperat, tan li fa la feina que li surti. Només
té clar que vol guanyar el primer sou al més aviat possible per poder independitzar-se.
20. La Sara s’ha quedat sense feina. Fins ara, havia treballat més de 10 anys al Parc
Natural Cadí-Moixeró, com a biòloga dedicada al control de la flora del Parc. Li agradaria
poder trobar una feina on poder continuar lligada a la natura i que li deixés les tardes
lliures per dedicar-se a escriure articles per a una revista científica anglesa.
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

A

TEXT 4

D

Multinacional alemanya necessita
BIÒLEG/BIÒLOGA
per al seu laboratori de Barcelona

Multinacional farmacèutica busca
COMERCIAL
Incorporació immediata a jornada completa.
Formació a càrrec de l’empresa.
Es valoraran estudis de Farmàcia.
Imprescindible coneixements d’alemany
anglès.

Es valoraran estudis de biologia marina.
Cal saber alemany.
Disponibilitat per viatjar.
Envieu els vostres currículums a:
fixter@laboratories.com

B

i

Interessats, truqueu al 93 236 58 96 de 8 a 10
del matí.

E

PARC DE LES AIGÜES
necessita

Empresa farmacèutica busca estudiants
de farmàcia o biologia per al seu
laboratori d’investigació.

TÈCNIC EN MEDI AMBIENT / BIÒLEG MARÍ
Imprescindible experiència.
Incorporació immediata.
Disponibilitat per viure al Parc.
Es valoraran coneixements d’anglès i/o alemany.
Informació: 902 35 64 85.
Demanar pel departament de Recursos Humans.
Ref : 4857

C

Incorporació immediata.
Horari de matí o tarda.
Formació a càrrec de l’empresa.
Interessats, envieu currículum a
laboratorisaxel@axel.com

F
Institut Oceanogràfic Marí de
Catalunya busca
ESTUDIANTS DE BIOLOGIA
Contracte de pràctiques.
No cal experiència.
Imprescindible coneixements d’anglès.
Incorporació immediata.
Horari de matí o tarda.

FARMÀCIA BALAGUER
NECESSITA INCORPORAR
FARMACÈUTIC

Imprescindible experiència.
Incorporació immediata.
Jornada completa de dilluns a dissabte.
Interessats, truqueu al 93 458 52 04 i demaneu
per la Sra. Rosa Gonel

Interessats, visiteu el web: www.ioc.com

G
Empresa dedicada a la protecció del medi ambient
necessita incorporar TÈCNIC/A amb més de 5 d’experiència
Jornada intensiva de 8 a 15 h.
Imprescindible anglès.
Es valorarà experiència en gestió i control de parcs.
Es tindran en compte les publicacions de llibres i articles.
Interessats, envieu currículum a: promar@promar.com
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ÀREA 2. EXPRESSIÓ ESCRITA

CARTA

Fa poc has trobat una feina relacionada amb els teus estudis que t'ha permès
independitzar-te dels teus pares i anar a viure a un pis amb dos amics. Escrius
una carta a un amic teu valencià que vas conèixer aquest estiu durant un viatge
a Castelló.
Fes referència als punts següents:
a) Comunica-li la notícia i comenta-li la situació a la nova feina (on treballes, en què
consisteix la feina, horaris, sou...)
b) Explica-li on és i com és el nou pis on vius.
c) Comenta-li amb qui comparteixes pis (qui són, a què es dediquen...)
d) Convida'l a passar uns dies a casa teva i proposa-li d'anar a visitar junts algun lloc del
teu país durant la seva estada.
Escriviu aquest text en forma de carta, amb tots els elements que li són propis.
Si voleu fer un esborrany podeu utilitzar les pàgines 7 i 8 dels fulls de
respostes.
Escriviu el text definitiu de la carta a les pàgines 2 i 3 dels fulls de respostes.
(Aproximadament 150 paraules.)
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ÀREA 3. COMPRENSIÓ ORAL (40 minuts)

PART A

Sentireu una entrevista a Miquel Calçada. La sentireu dues vegades. La primera
vegada, la sentireu sencera i tindreu dos minuts per llegir les frases de la 1 a la
15. Després tornareu a sentir-la dividida en 3 fragments i haureu de marcar, en
el full de respostes, si les afirmacions són veritat o no. Si són veritat, marqueu
una X en el quadre del SÍ. Si no són veritat, marqueu una X en el quadre del NO.
1r fragment
01.
02.
03.
04.
05.

Segons Miquel Calçada (MC), Afers Exteriors presenta realitats diverses.
El principal problema per rodar la sèrie han estat els viatges.
Segons MC, els telespectadors pensen que el seu és un programa de ficció.
L’emigració per qüestions amoroses és un fenomen modern.
Els catalans que viuen arreu tenen, en general, un nivell de vida força bo.

2n fragment
06.
07.
08.
09.
10.

MC espera poder fer moltes més temporades d’Afers Exteriors.
De totes les ciutats que ha visitat, MC prefereix Buenos Aires.
Per a MC, les millors vacances són les que es fan més lluny.
MC pensa que la companyia és una de les coses més importants d’un viatge.
MC creu que la informació del país que es visita s’ha de fer un cop arribats allà.

3r fragment
11.
12.
13.
14.
15.

MC havia fet el projecte d’Afers Exteriors abans de deixar TV3 per primer cop.
Per fer un programa d’Afers Exteriors acostumen a gravar vuit hores al dia.
MC creu que té sort per poder fer una feina en què ha de viatjar molt.
La primera experiència de MC a TV3 va ser un programa d’humor.
MC troba a faltar programes de documentals a la televisió.
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ÀREA 3. COMPRENSIÓ ORAL

PART B

A continuació sentireu cinc textos diferents. Cadascun el sentireu dues vegades
i tindreu temps de respondre les preguntes corresponents. Escolteu primer el
text i després llegiu-ne la pregunta. Quan torneu a sentir el text per segona
vegada, marqueu amb una X la solució correcta en el full de respostes. Només
hi ha una resposta correcta per a cada enunciat.
Exercici 1
16. Escolteu una conversa entre dos amics.
En Lluís condueix un cotxe que...
a)
b)
c)
d)

li ha deixat un amic.
s’ha comprat fa poc.
fa servir amb altra gent.
li ha regalat algú.

Exercici 2
17. Escolteu una notícia del temps que fa.
La carretera entre Granollers i Vic ha quedat tallada a causa de...
a)
b)
c)
d)

la crescuda de l’aigua del riu.
la gran pedra que tapa la calçada.
la caiguda d’alguns arbres.
els forts cops de vent.

Exercici 3
18. Escolteu un anunci a l’andana del Metro.
El festival de Músics del Metro...
a) acull artistes que actuen al Metro.
b) es fa en una plaça a l’aire lliure.
c) se celebra per primera vegada.
d) és un concert per al qual s’ha de pagar.
Exercici 4
19. Escolteu una conversa de dos amics que fan plans per al cap de setmana.
En Joan, l’amic d’en Pep, decideix anar al Festival de Cinema de Medi Ambient
perquè...
a) li interessen els documentals de temes ecològics.
b) la seva companya, la Marta, s’interessa pels aliments ecològics.
c) hi va anar l’any anterior i enguany vol tornar-hi.
d) el fan en un lloc on hi ha platja i pot prendre el sol.
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ÀREA 3. COMPRENSIÓ ORAL

PART B

Exercici 5
20. Escolteu un anunci a la ràdio.
A la fira Girona Viva!...
a) el preu de cada plat per degustar és de tres euros.
b) hi ha plats de degustació que costen cinc tiquets.
c) es poden comprar més tiquets a l’entrada del recinte.
d) el preu de l’entrada inclou la possibilitat de tastar alguns plats.
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ÀREA 4. GRAMÀTICA I VOCABULARI

EXERCICI 1

Transformeu les frases que teniu a continuació en una altra frase que tingui el
mateix sentit.
Escriviu la resposta en el full de respostes.
EXEMPLE:
Me’n vaig a casa perquè és tard.
Com que és tard, me’n vaig a casa.
01.

Puc fumar?
Li _______________________________________?

02.

Potser no pot trucar per a avisar-nos.
És possible que no _______________________________________.

03.

Cada dia plego més tard de la feina.
Abans no _______________________________________ ara.

04.

Fa tres mesos que vaig deixar de veure-la.
Des de _______________________________________.

05.

L'Arcadi em va dir: "vés a veure què passa"
L'Arcadi em va dir que _______________________________________.

06.

Si he de triar entre el groc i el blau, prefereixo el primer.
Si he de triar entre _______________________, prefereixo el primer.

07.

Has de regar les plantes dos cops a la setmana.
Cal que _______________________________________.

08.

Ahir no vam poder venir perquè se'ns va espatllar el cotxe.
Si ______________________________________________________.

09.

Demà podríem sortir a passejar pel bosc.
Què us sembla si _______________________________________?

10.

T'ho he dit dos cops: "Seu i calla".
T'he dit dos cops que _______________________________________.
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ÀREA 4. GRAMÀTICA I VOCABULARI

EXERCICI 2

Escriviu en el full de respostes la paraula o paraules adequades (pronoms,
adverbis, conjuncions, preposicions…) per a cadascuna de les frases següents.
EXEMPLE:
Què t’ha passat, que estàs tan content?
11.

No tenim _______ pintura per pintar tota la paret. Compra'n més.

12.

El gelat que més m'agrada és el de gust _______ maduixa.

13.

- Vas a la biblioteca? - No, ara _______ vinc.

14.

No vols que t'ajudi? _______, fes-ho tu tot sol.

15.

Es passa el dia tancat al despatx pensant _______ la feina.

16.

_______ sàpiga la resposta, que ho digui.

17.

Tant me fa si em deixes els llibres com si no _______ deixes.

18.

Tot el dia _______ i avall. No para ni un segon quiet.

19.

En Joan és _______ alt com la Laura.

20.

_______ consell que em poguessis donar, em serviria d'ajuda.

21.

No sap _______ fer amb l'herència de l'avi.

22.

Quan arribo a casa preparo el sopar; la meva dona, _______, dutxa els nens.

23.

Com que les nenes ja tenen tantes coses, no sé què _______ puc regalar.

24.

_______ desgràcia, ha perdut tot els papers en l'incendi.

25.

El pis _______ visc és de lloguer.
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ÀREA 4. GRAMÀTICA I VOCABULARI

EXERCICI 3

Escriviu en el full de respostes la paraula que considereu més adequada per a
cadascuna de les frases següents. Cada buit l’heu d’omplir només amb una
paraula.
EXEMPLE:
Vaig a comprar un mapa de carreteres perquè marxem uns dies de viatge amb cotxe.
26. El metge li ha dit que menja massa, per això està tan _________.
27. No podíem obrir la porta i vam trucar al manyà perquè en canviés el _________.
28. Viuen en un carrer molt _________i no poden dormir a les nits.
29. Els mobles, me'ls ha fet a mida el _________que hi ha al costat de casa.
30. El gerro em va caure al _________i es va trencar.
31. Els jugadors han _________abans que l'entrenador que el feien fora.
32. T'he comprat un _________de dents nou, perquè l'altre el tenies molt gastat.
33. El _________era una peça de vestir molt habitual al segle XIX: ara tothom va amb
el cap descobert.
34. Demà és dimecres i _________serà dijous.
35. El meu fill, abans d’anar-se'n a dormir, sempre pren un _________de llet freda.
36. En Pere ha tingut un accident esquiant i s'ha _________un braç.
37. L'Antoni és el marit de la meva filla, el meu _________.
38. L'estació que més m'agrada és la _________, l'època en què cauen les fulles.
39. La seva mare li ha preparat un _________de nata per al seu aniversari.
40. Aquesta sopa crema molt; està massa _________.
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CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL
Prova oral
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ÀREA 5. EXPRESSIÓ ORAL
Aquesta àrea consta de dues parts:
Part A: conversa
Part B: situacions quotidianes
A la part A, cal prendre part en una conversa, guiada per l’examinador, sobre un tema de
caràcter general.
A la part B es presenten 5 situacions comunicatives pròpies de la vida diària i cal respondrehi oralment de manera adequada i mínimament correcta.
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ÀREA 5. EXPRESSIÓ ORAL

PART A

Conversa 01. Regals
1. A Catalunya, moltes celebracions tradicionals (Nadal, Sant Jordi, Sant Valentí, etc.) van
associades a la compra de regals. Al lloc on tu vius, es fan o es reben regals en aquestes
dates? T’agrada aquest costum? Per què?
2. En els casaments se solen fer molts regals. Al teu país, quin tipus de regal s’acostuma a
fer als nuvis (coses per a la llar, diners...)? Et sembla que aquests regals els seran útils? Per
què?
3. Quan vols comprar un regal per a un amic o familiar, el compres amb molt de temps o a
darrera hora? En què et bases per decidir el regal que li faràs?
4. Explica’ns quin ha estat el darrer regal que has comprat: a qui li vas regalar, què
celebrava, on el vas comprar? Creus que li va agradar?
5. I ara parlem dels regals que tu reps. T’han regalat mai alguna cosa que no t'hagi agradat
gens (o que t'hagi agradat molt)? Què era i què en vas fer?
6. Imagina’t que aviat és l’aniversari del teu millor amic o amiga, i que tens molts diners per
gastar. Què li regalaries? Per què?
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ÀREA 5. EXPRESSIÓ ORAL

PART A

Conversa 02. Les tecnologies de la informació i la comunicació
1. Acostumes a fer servir ordinador, mòbil, Internet o altres tecnologies?
Sí: Quin ús en fas?
No: Per què?
2. Quins canvis, positius i/o negatius, ha suposat per a tu l'ús d’aquestes tecnologies (mòbil,
Internet...)?
3. Amb l'aparició de les tecnologies de la informació i la comunicació, també ha aparegut el
teletreball o treball des de casa. Què en penses? T'agradaria treballar des de casa? Per què?
4. Internet ens permet fer compres (llibres, bitllets...) a través de la xarxa. Has fet servir
alguna vegada aquest servei?
Sí: Què vas comprar?
No: Per què?
5. Hi ha qui usa Internet per conèixer gent a través del famosos xats. Has entrat alguna
vegada en un xat?
Sí: Què et va semblar l'experiència?
No: Per què?
6. Un altre aspecte nou és l'ensenyament a través d'Internet. Quins avantatges i quins
inconvenients creus que té aquest tipus d'ensenyament?
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ÀREA 5. EXPRESSIÓ ORAL

PART B

Situacions de comunicació quotidianes 01

1. Has anat a un caixer automàtic per treure diners, però la màquina s’ha empassat la
targeta. Entres a l’oficina del banc i parles amb un empleat.
EXPLICA-LI QUÈ T’HA PASSAT I DEMANA UNA SOLUCIÓ.

2. Avui al matí, abans de sortir cap a la feina, el teu fill s'ha posat malalt i no pots
quedar-te a casa perquè tens una reunió molt important. Truques a un familiar.
EXPLICA-LI QUÈ ET PASSA I DEMANA-LI AJUT.

3. Una amiga teva està molt desanimada perquè ha descobert que el seu xicot té una
amant. Li truques.
ANIMA-LA I PROPOSA-LI DE FER ALGUNA COSA JUNTS PERQUÈ ES DISTREGUI.

4. Has convidat un amic a sopar en un restaurant i, a l'hora de pagar, t'adones que
t'has deixat la cartera a casa. Parles amb ell.
EXPLICA-LI QUÈ T'HA PASSAT, DISCULPA'T I PROPOSA-LI UNA SOLUCIÓ.

5. Havies fet una reserva per anar al teatre i quan vas a recollir l'entrada, a la taquilla
et diuen que ja les han venudes totes.
QUEIXA'T I DEMANA UNA SOLUCIÓ.
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ÀREA 5. EXPRESSIÓ ORAL

PART B

Situacions de comunicació quotidianes 02

1. Has entrat a un bar per comprar tabac a la màquina, però la màquina s'ha quedat els
diners i no t'ha donat el paquet. Parles amb el propietari del bar.
EXPLICA-LI QUÈ T'HA PASSAT I DEMANA-LI UNA SOLUCIÓ

2. Avui tenies un vol a l'aeroport i quan hi has arribat t'han dit que la teva plaça ja està
ocupada i que no podràs volar.
QUEIXA'T I DEMANA UNA SOLUCIÓ.

3. Has posat un anunci en una revista de venda d’articles de segona mà per oferir algun
objecte que tu ja no necessites i que vols vendre. Algú interessat a comprar-lo et truca.
DESCRIU COM ÉS L'OBJECTE I QUEDA AMB ELL PER FER-NE LA VENDA.

4. Vius sol i arribes a casa molt tard a la nit, però no hi pots entrar perquè t'has deixat
les claus a dintre. Desesperat, truques a un amic.
EXPLICA-LI QUÈ ET PASSA I DEMANA-LI AJUT.

5. Tens un grup d’amics a casa teva que han vingut a sopar. Estaves cuinant un plat al
forn, però t’has descuidat de mirar-lo i se t’ha cremat.
DISCULPA’T I OFEREIX-LOS UNA ALTRA COSA.
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