A1
Àrea 1

MOSTRA DE PROVA
COMPRENSIÓ ORAL
Escoltareu cada text dues vegades i tindreu temps entre la primera i la segona
vegada per a respondre a les preguntes.

Exercici 1

Escolteu uns textos breus i trieu l’opció correcta per a cadascuna de les situacions.
1. Quina quantitat han de pagar els clients?

a

b

c

b

c

b

c

2. Quina hora és?

a
3. Què vol comprar el client?

1kg

a
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Exercici 2

Escolteu els diàlegs i relacioneu cada conversa amb una imatge. Només hi ha una imatge correcta per a cada conversa.

DIÀLEG

4

5

6

7

a

IMATGE
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b

c

d

Exercici 3

Escolteu els enregistraments corresponents a quatre situacions i digueu si les afirmacions de la graella són vertaderes (V) o falses (F). Cada afirmació correspon a un enregistrament.
8. Primera Situació

V

F

V

F

V

F

V

F

El telèfon de Neus és el 699 258 473.
9. Segona Situació
Per arribar a l’Ajuntament de València, el xic ha
de girar a l’esquerra i continuar tot dret.
10. Tercera Situació
La clienta vol la fila 14 i un seient central.
11. Quarta Situació
Finalment compraran un abonament
de metro i un altre d’autobús.

03 |

Mostra de prova Nivell A1

Àrea 2

COMPRENSIÓ ESCRITA

Exercici 4

Llegiu els rètols i relacioneu-los amb els enunciats. Només hi ha un rètol correcte per a
cada enunciat.

a

b

c

d

ENUNCIAT

12. Només es pot fumar en llocs reservats.
13. Campanya per a consumir productes valencians.
14. Aquest producte no té gluten.
15. Si hi ha foc, hem d’eixir per les escales.
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IMATGE

Exercici 5

Emparelleu els missatges que teniu tot seguit amb les destinatàries als quals van
adreçats. Tingueu en compte que hi ha dos missatges que no es corresponen amb cap
destinatària.
MISSATGES
16. Carme, recorda que demà tenim sopar en la falla!
17. No llanceu res al bosc! Cal mantindre'l net!
18. Dimecres, a les 19 h, pediatra amb Clara.
19. Concert de flauta el proper dissabte. Roger.
20. Cireres, plàtans i bresquilles.
DESTINATÀRIA
a) Nota compra del supermercat.
b) Avís excursionistes.
c) Recordatori sopar amb amics.
d) Nota festival del meu fill.
e) Visita mèdica de la meua filla.
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Exercici 6

Llegiu els diàlegs següents i relacioneu-los amb una de les situacions proposades
en la graella.
DIÀLEGS
21.

A. —Bon dia, qui és l’últim, per favor?
B. —Bon dia. Jo mateix.
A. —Gràcies.
C. —A qui li toca?
D. —A mi, pose’m una barra de quart.
C. —Alguna cosa més?
D. —Sí, una coca de sucre.

22.

A. —Les classes seran totes a la mateixa aula.
B. —I ja saps quins professors faran les classes?
A. —Els de sempre, però enguany treballarem també en línia.
B. —Vaja, i els exàmens també seran en línia?
A. —Això ja ens ho explicaran a classe!

23.

A. —Bon dia!
B. —Bon dia!
A. —Què vol fer-se?
B. —Vull tallar-me els cabells.
A. —Molt bé, podem atendre’l ara mateix. Passe.
B. —Molt amable, gràcies.

SITUACIONS
a) En una perruqueria.
b) En un forn.
c) Conversa entre dos companys de classe.
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Àrea 3

EXPRESSIÓ ESCRITA

Exercici 7

És el primer dia de classe i la professora us demana que completeu un formulari amb
informació sobre un company o companya de classe. Empleneu la graella següent amb
les dades d’aquesta persona:

Nom i cognoms:
Data de naixement:
País d’origen:
Estudis:
Quines llengües parla:
Adreça postal:
Població:
Aficions:

Exercici 8

Expliqueu breument a la vostra parella el treball nou que heu aconseguit en un supermercat: l’horari, els companys, el sou... (30-40 paraules).
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Àrea 4

EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS
INSTRUCCIONS PER A FER LA PROVA. Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera
haureu de respondre a les preguntes que us farà la persona que examina. En la segona part
veureu una sèrie de preguntes relacionades amb situacions de la vida quotidiana a les quals
haureu de respondre.

PRIMERA PART

SEGONA PART

SALUTACIÓ I PREGUNTES

• Com et dius?

• On treballes?

• D’on eres?

• Parles altres llengües? Quines?

• Quants anys tens?

• Què t’agrada fer?

• Treballes i/o estudies?

• Quines aficions tens?

• Què estudies?

• T’agrada fer esport?

Responeu a les preguntes següents:
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24. Quin hora és?

25. Quin ofici té?

27. Quines fruites
hi ha a la cistella?

28. Quins preus tenen
les caixes de verdura?
I les mixtes?
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26. Com és la senyora?

TRANSCRIPCIÓ DELS TEXTOS DE COMPRENSIÓ ORAL
Exercici 1

1. Quina quantitat han de pagar els clients?
—Quant val açò?
—Són tres euros i cinquanta cèntims.
—No tinc solt, m’haurà de canviar.
—No patisca, tinc canvi.

2. Quina hora és?
—Per favor, quina hora és?
—Són les quatre i mitja.
3. Què vol comprar el client?
—Pose’m un quilo de pomes.
—Li agraden madures o verdes?
—Done’m aquestes, que tenen molt bona pinta.
—Molt bé.
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a)

Exercici 2

—Vull fer una ensalada: done’m encisam, safanòria, tomaques, ceba i olives.
Quant val? Què li dec?
—L’encisam són noranta cèntims, i cinc safanòries, tres tomaques, una ceba i dos
olives seran quatre euros i trenta cèntims. Done’m cinc euros i estem en pau.
—Tinga, i gràcies.

b)

—Bon dia, necessite aquest antibiòtic.
—Em dóna la targeta sanitària, per favor?
—Tinga, també voldria aquestes pastilles per al mal de cap.
—Ací ho té tot. Vol alguna cosa més?
—No, gràcies. Què li dec?
—Són set euros.
—M’haurà de canviar un bitllet de vint euros.
—No patisca, tenim canvi.

c)

—Com és la teua casa?
—És molt menuda: sols té un rebedor, una habitació, un bany, una cuina-menjador i una sala d’estar. Té seixanta-cinc metres quadrats (65 m²).
—La meua és un poc més gran, no cregues!

d)

—Comprem un bitllet de metro o un abonament de deu (10) viatges?
—Comprem-ne un de deu mixt, així tenim per a viatjar en metro, tramvia i autobús.
—Molt ben pensat. On vols que anem?
—Consultem el plànol.
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Exercici 3

8. PRIMERA SITUACIÓ
—Bon dia. Em dic Neus Puig Grimaltos. Tinc vint-i-sis anys.
—El meu document nacional d’identitat és el 22345768, lletra B.
—Visc al carrer de l’Albereda, número dotze, porta quatre, pis cinqué.
El districte postal és el 46009.
—El meu telèfon mòbil és el 699 258 473. No tinc telèfon fix.
—El meu correu electrònic és ‹neus.puig@gmail.com›
9. SEGONA SITUACIÓ
—Per favor, em podria dir on està l’Ajuntament de València?
—Sí, continue per aquest carrer i després gire a la dreta. Veurà un edifici gran amb una
placa i dos guàrdies a l’entrada.
—Gràcies.
—De res.
10. TERCERA SITUACIÓ
—Em dóna una entrada per a la sala 5?
—Està a punt de començar la pel·lícula; tinc seients lliures pel mig i al final.
—Done’m la fila 14, i el seient, que estiga pel centre.
—Ací té l’entrada. Afanye’s o no veurà el començament de la pel·lícula i pot entropessar amb els escalons.
11. QUARTA SITUACIÓ
—Comprem un bitllet de metro o un abonament de deu (10) viatges?
—Comprem-ne un de deu mixt, així tenim per a viatjar en metro, tramvia i autobús.
—Molt ben pensat. On vols que anem?
—Consultem el plànol.
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