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1r cognom
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Any 2018

Instruccions
El quadern d'examen, la plantilla de respostes amb les teues dades
identificadores i el DNI o un altre document d'identificació han d'estar visibles
durant tota la prova.
TRASLLAT DE RESPOSTES A LA PLANTILLA
Recorda: totes les respostes s'han de traslladar a la plantilla.
En la plantilla de respostes, escriu amb bolígraf blau o negre, i no uses corrector
líquid o d'un altre tipus.
Assegura't que el número de pregunta correspon a la del quadern d'examen.
Indica la resposta correcta escrivint una X dins de la casella corresponent. El
sistema de correcció no reconeix com a vàlids altres signes (cercles, ratlles, etc.).

•

Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada.

•

Si hi ha més d'una opció marcada, la resposta es considerarà un error.

•

Si t'equivoques i vols canviar una resposta, ratlla completament la casella
equivocada i marca amb una X la nova resposta.

•

Si t'equivoques i vols recuperar una resposta que ja havies anul·lat, fes un
cercle al voltant de la casella que consideres correcta.
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Àrea 1

COMPRENSIÓ ORAL
Escoltaràs cada text dues vegades i tindràs temps entre la primera i la segona
vegada per a respondre a les preguntes. Només hi ha una opció correcta per
a cada pregunta.

Exercici 1

Escolta l’àudio següent i contesta si són vertaderes (V) o falses (F) les
afirmacions.
V

F

1. Els joves de les ciutats no mengen fruita perquè no els agrada la
forma i el sabor que té.
2. A les fruiteries només trobem fruita local.
3. En les etiquetes trobem l’origen de les fruites que consumim.
4. Ara podem menjar algunes fruites durant tot l’any.
5. La fruita que prové de Costa Rica és més barata que la de
Castelló.

Exercici 2

Escolta el diàleg i marca l’opció correcta. Només hi ha una resposta
correcta per a cada pregunta.
6. Quin àmbit té el campionat?
a) És comarcal .
b) És local.
c) És autonòmic.
7. Què els va passar als jugadors?
a) Els va agafar mal de cap.
b) Els va agafar mal de ventre.
c) Els va agafar mal de gola.
8. El fill de Maria no es va posar malalt...
a) perquè no va menjar pastís.
b) perquè no va anar a la festa.
c) perquè no es va quedar al convit.
9. El fill de Maria...
a) és porter.
b) és defensa.
c) és davanter.
10. El pròxim partit...
a) es jugarà dijous.
b) es jugarà dissabte.
c) es jugarà diumenge.
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Àrea 2
Exercici 3

COMPRENSIÓ ESCRITA
Llig aquests textos sobre hàbits saludables. Relaciona cada text amb un
dels titulars que et proposem més avall. Has de tindre en compte que hi ha
dos textos que no es corresponen amb cap enunciat.
a) Evita el consum de refrescos i sucs comercials perquè tenen molt de sucre;
quan tens set, l’aigua fresca és la millor beguda.
b) Dedica temps a l’oci saludable i variat; aprofita per a fer amics, practicar
esport, escoltar música, pintar, participar en activitats culturals, etc.
c) Practica exercici físic regularment: com a mínim, cinc dies a la setmana,
almenys trenta minuts. Pots nadar, caminar de pressa, ballar, etc.
d) Combina l’activitat més intensa amb moments de més calma per a evitar el
cansament, les situacions d’estrés, l’esgotament laboral, etc.
e) Segueix les recomanacions del calendari de vacunacions, sobretot si viatges
a països amb malalties que aconsellen una vacunació prèvia.
f) Modera el consum d’alcohol si has de conduir, estàs embarassada, fas alguna
activitat professional de risc o tens problemes de salut i prens medicaments.
g) Menja d’una manera diversa (tant pel que respecta als aliments com a les
formes de preparació) i en la quantitat necessària per a evitar l’excés de
calories, i fes 4-5 menjades repartides al llarg del dia.

LLETRA

11. Alimentació variada.
12. Temps lliure beneficiós.
13. Consum responsable
alcohòliques.

de

begudes

14. Prevenció de malalties.
15. Activitat esportiva tots els dies.
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Exercici 4

Llig el text i contesta si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions de la
graella. Només hi ha una opció correcta per a cada pregunta.
RECEPTES TRADICIONALS

L’oferta de menjars de la província de València ha augmentat aquesta
primavera per dues raons: perquè cuiners i empresaris aposten pels
productes frescos i per la realització d’actes de promoció gastronòmica.
Els plats es caracteritzen pel seu sabor mediterrani, per la riquesa dels
seus productes, perquè són fàcils de preparar i perquè tenen un preu
final molt ajustat.
Entre els plats més destacats de la nostra cuina trobem els arrossos de
carn: la paella valenciana, l’arròs al forn, l’arròs amb crosta...; o els
arrossos de peix i marisc: l’arròs a banda, l’arròs negre, etc.
A més de l’arròs, hi ha moltes altres opcions, com la fideuà, plat típic de
l’Albufera. A l’interior de la província, la cuina és robusta i poderosa i es
basa en plats forts i saborosos, rics en proteïnes i calories.
I per acabar el dinar, una bona opció són unes taronges de Simat, uns
dàtils d’Elx o un formatge fresc de Catí, sempre acompanyat d’un got de
mistela de Casinos o un got de moscatell de Godelleta.
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V

F

16. L’oferta de menjars a València ha millorat per dos
motius .
17. Els plats valencians són molt elaborats.
18. L’arròs és un ingredient poc freqüent en la cuina
valenciana.
19. La cuina de les comarques d’interior no és lleugera.
20. La mistela o el moscatell són vins per a les postres.
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Exercici 5

Llig el text següent i marca l’opció correcta. Només hi ha una resposta
correcta per a cada pregunta.
Laia Lloret
Sóc Laia Lloret i vaig nàixer en un carrer estret, prop de la plaça de la Trinitat,
en la casa on visc ara. I va ser el febrer de 1995: tinc un poc més de deu anys.
Tinc un germà més major i una tortuga d’aigua. Els pares de la meua mare
viuen a cinc minuts en direcció a la platja.
No sóc molt alta, però els meus pares són alts i no hi ha cap raó perquè no em
passe el mateix. Els meus cabells són negres i els porte molt curts. Tinc el nas
recte, les orelles redones i els ulls de color marró, però no del color del
xocolate. Tinc les cames primes però fortes, i les mans fines i delicades.
La gent diu que sóc tranquil·la, i això no és veritat. A l’escola estudie les lliçons i
aprove els exàmens. També sóc sincera i generosa, i per això tinc molts amics i
amigues. Tinc moltes qualitats, però no puc dir-les totes perquè algú dirà que
sóc presumida. Intente sempre ser positiva i no pensar en el futur que vindrà.
M’agraden tots els gelats, i el gelat que més m’agrada és el de xocolate i nata.
Els pastissos i els dolços que venen a la pastisseria del meu carrer són els
millors del món. I per a beure sóc un poc especial. Per exemple, m’agrada
preparar-me un bon suc de taronges acabades de collir. Odie les begudes
amb sucre i amb gas.
Per últim, m’agraden els animals, els cavalls en particular: conec un cavall que
es diu Pistatxo i me l’estime molt. També m’agraden els elefants, les girafes i
els hipopòtams, animals salvatges i ben grans! Quan veig els animals als
zoològics o en algun espectacle de circ, sempre plore molt perquè pense que
el seu lloc és la natura i no les gàbies
PATRICK CAUVIN, Quina canya de pare!, Ed. Bromera (adaptació)
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21. Laia viu actualment…
a) al mateix edifici on va nàixer.
b) en un estudi, al centre de la ciutat.
c) en un apartament xicotet de la platja.
22. Els seus cabells són...
a) blancs i molt curts.
b) negres i amb una cua.
c) molt curts i negres.
23. Sobre el seu caràcter…
a) opina que té moltes virtuts.
b) diu que pensa molt en el futur.
c) afirma que és molt tranquil·la.
24. A Laia li agraden sobretot...
a) els pastissos de xocolate.
b) els batuts de maduixa.
c) els gelats de qualsevol sabor.
25. A Laia li agraden molt...
a) sobretot els animals domèstics.
b) els elefants, els lleons i els rinoceronts.
c) especialment els cavalls.
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Àrea 3
Exercici 6

EXPRESSIÓ ESCRITA
Ja estàs de vacances i has arribat a un lloc meravellós. Descriu aquest
paisatge i utilitza com a mínim cinc de les paraules que tens a continuació.
El text haurà de tindre entre 60 i 70 paraules.

llac, muntanya, platja, riu, ones, arbre, aigua, flor, peixos, arena
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Àrea 4

EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

L’avaluació de l’àrea d’expressió i interacció orals s’iniciarà després de finalitzar les tres
primeres àrees de la prova.
L'horari de la convocatòria per a la intervenció de cada aspirant estarà exposat a l'eixida
de l'aula.
L'aspirant es presentarà a l'aula de preparació en l'hora marcada.
L’aspirant disposarà de deu minuts de preparació d'aquesta àrea.
L’actuació s’iniciarà amb la presentació dels aspirants a l’entrevistador o entrevistadora, i
no té valor avaluador.
Aquesta àrea consta de dos exercicis:
Un monòleg, en què cada aspirant defensarà una de les dues opcions que figuren en la
proposta que li lliurarà el responsable de l'aula.
Una situació comunicativa, en què els aspirants interactuaran entre ells. El responsable
d’aula assignarà prèviament els papers en la situació comunicativa.
Cada aspirant ha de preparar-se aquesta part de la prova individualment i no podrà parlar
amb el company o companya abans de la intervenció.
El fet de no presentar-se a aquesta àrea suposa l'abandonament de la prova.
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Prova del certificat del nivell A2
Convocatòria 2018 / 9.00 h

Estructura de la prova

Valor %

ÀREA DE COMPRENSIÓ ORAL

25 %

ÀREA DE COMPRENSIÓ ESCRITA

25 %

ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

20 %

ÀREA D’EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

30 %

Mínim per a aprovar: 60 % en cadascuna de les àrees.
Una nota inferior al 50 % en alguna de les àrees és eliminatòria.

Consulta sobre els resultats
www.jqcv.gva.es
012

