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MOSTRA DE PROVA

Àrea 1

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 l’àudio i digueu si les oracions següents són vertaderes (V) o falses (F).
V
1. El xarop de llima es barreja amb mel.
2. Per a les afonies, la llima no serveix com a remei.
3. La llima tallada a la redona serveix per al mal de cap.
4. La llima també serveix per a aromatitzar.
5. El tres arbres totèmics valencians són la figuera, l'olivera i la llimera.

Exercici 2

Escolteu els diàlegs i responeu a les preguntes que es formulen tot seguit.
6. Què proposa fer la xica i a quina hora?
a) Anar al mercat a les dotze.
b) Córrer pel riu a les nou.
c) Visitar sa mare al migdia.
7. Què prefereix fer el xic?
a) Caminar o anar en bicicleta.
b) Esmorzar amb els amics.
c) Estudiar a la biblioteca.
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F

8. I a la vesprada, què faran finalment?
a) Aniran al cinema a veure una pel·lícula.
b) Compraran roba en el centre.
c) Pintaran les parets de casa.
9. On prefereix sopar la xica?
a) En un restaurant.
b) A casa.
c) Un entrepà en qualsevol lloc.
10. Quan podran fer un viatge junts?
a) A la primavera.
b) A l’estiu.
c) El Nadal vinent.
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Àrea 2

COMPRENSIÓ ESCRITA

Exercici 3

Llegiu aquests textos sobre l’oferta turística de la ciutat de València. Relacioneu
cada text amb un dels enunciats que us proposem més avall. Tingueu en compte
que hi ha dos textos que no es corresponen amb cap enunciat.
a) Els àrabs van introduir l’arròs a la ciutat i això va donar lloc al plat estrella de València i símbol de la cuina mediterrània en tot el món: la paella. Pots tastar-la en
un dels restaurants situats en la platja de les Arenes, amb boniques vistes al mar, o
desplaçar-te a un dels establiments situats en ple Parc Natural de l’Albufera. És una
festa per als sentits. Bon profit!
b) Viure la nostra festa més internacional, les Falles, és vibrar amb una mascletà, emocionar-se amb l’Ofrena i gaudir amb la sàtira i l’humor dels més de quatre-cents
monuments fallers que hi ha en carrers i places de tota la ciutat del 15 al 19 de març.
T’esperen vint-i-quatre hores de festa amb castells de focs artificials, concerts de rock
i balls en cada racó de la ciutat.
c) Tradició i artesania unides a nous aires de renovació i avantguarda converteixen València en una ciutat cosmopolita amb una vida comercial intensa. Si el que t’agrada
és l’urban shopping, pots perdre’t per zones com el centre històric o barris com el de
Russafa o l’Eixample, on s’uneixen moda i disseny.
d) Degustar els millors àpats en un restaurant a la vora del mar, prendre una copa en
una plaça apartada del barri del Carme o en un palauet del segle XVI i ballar amb
taurons fins a la matinada són algunes de les opcions que t’esperen a la llum de la
lluna de València.
e) Si viatgeu amb xiquetes i xiquets, la millor opció és passar un dia de diversió i aventura en un espai que ofereix de tot: divertiment, animals impressionants, espectacles
i gastronomia. Què més podem demanar?
f) Un passeig en bici pels Jardins del Túria et farà sentir en plena naturalesa mentre et mous
pel centre de la ciutat. Els nou quilòmetres de trajecte comencen al parc de Capçalera. A
partir d’ací, museus, monuments i ponts d’època medieval i més actuals ens acompanyaran en la passejada. El colofó, l’arribada a la Ciutat de les Arts i les Ciències.
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g) Sépia a la planxa, clòtxines al vapor, pernil salat, tellines, esgarraet o creïlles braves faran les delícies dels comensals en les parades de la plaça del Mercat. Després cal continuar pels escalons de la Llotja, la plaça del Collado, la plaça del Negret i pels bars del
carrer de Cavallers, fins a acabar en la plaça de la Mare de Déu. Acompanyar aquestes
tapes d’una cerveseta fresca o d’un gotet de sangria són les opcions més típiques.
h) Si voleu emocions fortes i us agrada la vida marina, no podeu oblidar l’Oceanogràfic,
un gran aquari ple de diversitat i emocions.
i) No pots perdre’t les espectaculars vistes des de la torre més emblemàtica de València.
Pujar al Miquelet és una visita obligada. Hauràs de pujar una gran escala de caragol
de 51 metres d’alçada, amb 207 graons, per a accedir a la terrassa del campanar de
la torre. En el punt més alt de la torre t’espera una gran recompensa: una impressionant vista panoràmica de la ciutat.
j) Una de les millors formes de conéixer un dels espais naturals de major valor mediambiental i ecològic d’Europa, el Parc Natural de l’Albufera, és amb un passeig en barca,
i si és a boqueta nit, molt millor. Els colors daurats i ataronjats es fonen per a oferir
cada vesprada aquest bell espectacle.
k) Al ritme de música relaxant amb el so del mar de fons, el càlid sol del capvespre acariciant-te i una copa de cava. El Dofí et porta a bord del seu catamarà pel Mediterrani
per a contemplar un paisatge fantàstic. Què més es pot demanar?
l) Has de tastar aquest popular refresc fet amb un fruit que només es cultiva a l’horta
valenciana: la xufa. Serà el teu berenar més dolç si l’acompanyes dels tradicionals
fartons; exquisit. Troba la teua terrassa on prendre’l en el centre de la ciutat: la gaudiràs molt més!
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Enunciat
11. Visita obligada a l’espai natural més emblemàtic de València.
12. Has de tastar la nostra beguda més característica i peculiar.
13. Si vols fer turisme i exercici, has de fer aquesta activitat.
14. Un recorregut gastronòmic pel cor de la ciutat.
15. Una foto magnífica des d’un dels punts més alts de València.
16. I ara... anem de festa!
17. Si ja fa bon oratge, no deixes escapar la passejada pel mar.
18. I què podem dir de la nostra festa més internacional?
19. La millor moda i complements en la zona centre.
20. El plat que ens representa i les vistes a la mar.
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Lletra del text

Exercici 4

Llegiu el text i digueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions de la graella.

Morella
El terme de Morella és el més gran de la província de Castelló. La ciutat està situada
quasi al centre geogràfic d’un espai que s’estira cap al nord i cap al sud, especialment
cap a aquest últim.
El castell és un dels seus símbols més importants i referent en qualsevol menció de la població. Les parets envolten la immensa roca que presideix un conjunt arquitectònic majestuós:
les muralles, l’església arxiprestal, el convent de Sant Francesc, els “porxes” i moltes altres
construccions i carrers que integren un dels llocs més bonics de la nostra geografia.
La murada comença des del castell i baixa per la part situada a l’est per a tornar a enllaçar-hi per la part oest. Així queda la població completament envoltada. Aquesta murada
està flanquejada per setze torres.
L’església arxiprestal, construïda sobre una antiga mesquita i d’estil gòtic, és un dels temples més importants de tot el nostre territori. Consta d’una nau central sustentada per tres
grans pilars, i a cada costat hi ha una altra nau. L’altar principal, que mira cap a l’est i està
recobert posteriorment, és, possiblement, el punt àlgid del barroc valencià. Té dues entrades
situades a la façana sud: la porta dels Apòstols, que és la principal, i la porta de les Verges, al
costat de la qual es troba la capella que fou construïda molt més tard.
<http://www.morella.net/morella/conocenos/el_antiguo_termino_de_morella/cambioIdioma/3/>
V
21. Morella és coneguda pels monuments que encara conserva.
22. Hi ha setze torres que voregen la murada de la població.
23. La muralla no aconsegueix envoltar tota la ciutat.
24. L'església arxiprestal fou construïda sobre un altre temple.
25. Una de les principals mostres del barroc valencià és la porta dels Apòstols.
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F

Exercici 5

Llegiu el text següent i trieu la resposta correcta

Històries d’amor
Ens encanta viatjar i, és clar, és així com ens vam conéixer, a l’altra punta del món. Vam
anar de viatge organitzat a la Xina, ell amb els seus pares i jo amb la meua mare i una
amiga seua. Viatge de 15 dies per tot el país asiàtic, amb un grup de 13 persones. La primera vegada que el vaig veure va ser a l’aeroport de Frankfurt, a la porta d’embarcament
cap a Pequín. Érem les úniques famílies valencianes del grup; vam tenir molt bona relació des del primer moment. A Xaló vivíem molt a prop. Justament jo celebrava els meus
21 anys durant el viatge, i casualment ell també, els seus 25. I resulta que era el mateix
dia! Vam bufar les nostres primeres espelmes junts amb un pastís xinés, quan feia 5 dies
que ens coneixíem. Ara ja hem bufat 9 vegades junts. Des d’aquell 21 de setembre del
2006 que vam arribar a Pequín no ens hem separat. Fa onze mesos que ens vam casar
i per seguir amb la nostra passió pels viatges vam donar la volta al món, però aquesta
vegada amb una motxilla a l’esquena.
26. En aquesta història, ella i ell es coneixen...
a) prenent copes en un bar.

a) se separen.

b) en un aeroport.

b) decideixen ser únicament amics.

c) fent una visita turística.

c) es casen.

27. La família del xic...
a) era l’única valenciana.

30. La parella va decidir seguir la passió
pels viatges...

b) era valenciana, com la de la xica.

a) amb bosses i per tot el món.

c) no era valenciana.

b) amb motxilles i en hotels de luxe.

28. En la primera història, el xic i la xica...
a) fan els mateixos anys.
b) celebren l’aniversari el mateix dia.
c) fan dues festes d’aniversari separades.
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c) amb xiquets i sempre d’acampada.

Àrea 3

EXPRESSIÓ ESCRITA

Exercici 6

El vostre millor amic ve a visitar-vos. No podeu anar a rebre’l a l’estació de tren i us
demana en un whatsapp que li escrigueu un correu electrònic per a explicar-li com pot
arribar on viviu i on pot instal·lar-se quan arribe a casa teua. El text haurà de tenir entre
50 i 70 paraules.

Destinatari:
Assumpte:
Missatge:
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Àrea 4

EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS
L’avaluació de l’àrea d’expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb la presentació
dels aspirants, amb la intenció d’introduir-los en la situació comunicativa que tot seguit
s’avaluarà.
Per tant, aquesta primera presa de contacte ha d’aconseguir un ambient de tranquil·litat que atorgue seguretat a la persona que s’examinarà.
Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials quotidianes, el
temps lliure..., sense entrar en aspectes privats, seran els temes sobre els quals tractarà
la conversa.

Exercici 7

CONVERSA GUIADA
Aquest exercici avaluarà la competència de l’aspirant per a produir un text al voltant
d’una de les dues opcions proposades.
OPCIÓ A. Hàbits alimentaris
• Quants àpats feu al dia? A quines hores?
• Mengeu de tot o teniu algun tipus de restricció? Quins són els aliments que més us agraden?
• Us agrada cuinar? Cuineu normalment o us estimeu més menjar un entrepà o anar al restaurant? Quina és la vostra especialitat?
• Quin tipus de cuina us agrada més: asiàtica, mediterrània, menjar ràpid...?
• Us agrada menjar coses noves o preferiu menjar coses que ja coneixeu?

OPCIÓ B. Viatges
• Us agrada viatjar? Amb qui?
• Viatgeu organitzats o per lliure? En avió, autobús, cotxe...?
• Us agrada fer turisme cultural? Vacances a la mar o fent esport i descansant a la muntanya?
• Heu viatjat molt per Europa o altres continents? Quin viatge us ha agradat més?
• I quin és el viatge que voldríeu fer en el futur?
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Exercici 8

SITUACIÓ COMUNICATIVA
Aquest exercici avaluarà la competència de l’aspirant per a interactuar amb un altre
aspirant en una situació donada. Cal que trie quin paper interpretarà i conega el paper
de l’altre aspirant.
SITUACIÓ 1. Voleu passar dos dies a Pedreguer i necessiteu allotjament.
Personatge A: Client que vol fer una reserva d’habitació.
Personatge B: Recepcionista de l’hotel que li explica els preus, les habitacions, dates lliures,
condicions de les reserves...

SITUACIÓ 2. La vostra mare arriba a Alacant a visitar-vos i no podeu anar a rebre-la.
Personatge A: La mare explica la visita a Alacant; motius, dates, hora d’arribada...
Personatge B: Filla que explica per què no pot anar a rebre-la.

SITUACIÓ 3. En un restaurant us han servit un plat amb un ingredient que us
produeix al·lèrgia.
Personatge A: Client del restaurant que explica el problema que té amb l’ingredient.
Personatge B: Cambrer del restaurant que es disculpa i us ofereix altres plats, el llibre
de reclamacions...

SITUACIÓ 4. Viviu en un pis gran. Poseu un anunci per a compartir-lo i us telefona una persona que vol informació sobre el pis.
Personatge A: Propietària del pis gran que vol compartir-lo i n’explica les característiques principals.
Personatge B: Persona interessada en el pis i que vol saber-ne les condicions: ubicació, preu,
companys de pis, serveis inclosos en el preu...
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TRANSCRIPCIÓ DELS TEXTOS DE COMPRENSIÓ ORAL
Exercici 1

Tres vegetals de cultiu té la medecina naturista i vegetariana com els seus remeis o medicaments principals: un és l’all, l’altre la ceba i el tercer la llimera, l’arbre del qual hui,
en Les nostres plantes, parlarem.
Un xarop de llima podem preparar a casa fàcilment en cas de grip, encatarrament o
constipats, el qual el farem amb el suc de tres llimes barrejat a parts iguals amb mel.
Ho remenarem bé i al llarg del dia el prendrem a cullerades o a glopets. També per a les
afonies es fa un preparat mesclant la tisana d’orenga amb el suc de mitja llima i una
cullerada de mel, ben calent es remenejarà i se’n prendrà mig got glopejat i la resta la
ingerirem. Dos trossos de llima tallada a la redona solia posar-se en el coll, damunt de
les angines inflamades, i amb un mocador s’enrotllava i es gitava, de nit, per a desinflamar-les.
A banda dels nombrosos usos medicinals, la llima a casa nostra també s’ha gastat com
a aromatitzant i condiment, i així posem unes rodanxes de llima dins de la salmorra
per tal d’aromatitzar les olives en companyia del timó, la pebrella, la sajolida i el fenoll;
també solem posar uns esguits de llima damunt de la paella marinera per a donar-li
sabor, i unes ratlladetes de corfa de llima sol posar la dona quan fa coca de mida o dolça,
abans de portar-la al forn.
La reputada mestressa de casa valenciana sol posar un canastró de llimes acabades de
collir damunt del taulell de la cuina o de la taula del menjador a fi de donar-li color i
frescor a la pulcra penombra de la casa.
Dir, finalment, que el llimoner o la llimera és un dels tres arbres totèmics de la casa
valenciana, en els corrals i patis de la qual mai no ha faltat junt amb la parra i la figuera.
<https://www.youtube.com/watch?v=no2ty420YzE>
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Exercici 2

―—Demà ja és dissabte. Què t’abelleix fer?
—―Vols que quedem a córrer pel riu cap a les nou de matí?
―—Preferisc caminar o anar amb bicicleta.
—―I de vesprada, anem al cine o al teatre? Fan una bona pel·lícula.
―—D’acord, i quan acabem et convide a sopar.
―—No, m’estime més sopar a casa, menge poc a la nit i diumenge isc de viatge.
―—T’agrada molt viatjar, veritat? A mi, també.
—―Doncs a veure quan fem un viatge junts.
—―Haurà de ser a l’estiu: tinc molt poc de temps lliure.
<http://web01.dival.es/normalitzacio/antaviana/apren-situacions-de-cada-dia/apren-situacions-de-cada-dia-27.html>
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