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Nom i cognoms
NIF/NIE/Passaport
Professor/a
Data
a/e

Prova d’assoliment del curs Bàsic 3

BLOCS

CO

0-22

CL

0-22

GL

0-6

EE

0-8

EO

0-22

PROVA FINAL.... . . . . . . . . . . .

(0-80)

AVALUACIÓ DE CURS . . . . . .

(0-20)

AVALUACIÓ FINAL . . . . . . . . .

(0-100) (criteri d’èxit: 70)

Recomanacions per als alumnes:
1. Llegiu bé els enunciats dels exercicis abans de fer-los.
2. L’examen no es pot fer amb llapis.
3. Si voleu fer algun esborrany, el podeu fer a les pàgines en blanc.
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Comprensió oral

Prova final Bàsic 3

1. Escolta els missatges següents i senyala la resposta correcta a cada frase.
0. L’oferta dels productes de xarcuteria s’acaba...
a. el 3 de maig.
b. el 5 de maig.
c. el 7 de maig.

Situació 1
Estàs comprant al supermercat on vas habitualment i sents aquesta informació
per megafonia.
1. Els productes que tenen descompte són...
a. els formatges.
b. els embotits.
c. els formatges i els embotits.
2. Tots els clients gaudiran d’un...
a. 15% de descompte en la compra a la xarcuteria.
b. 25% de descompte en la compra a la xarcuteria.
c. 35% de descompte en la compra a la xarcuteria.

Situació 2
Ets a la cua de la caixa del supermercat i per casualitat mires a veure si tens
algun missatge o alguna trucada perduda. Trobes un missatge de la teva
parella.

3. A la secció de neteja has de comprar...
a. sabó i lleixiu.
b. lleixiu i suavitzant.
c. sabó i suavitzant.
4. A la fruiteria has de comprar...
a. enciam i cogombres.
b. tomàquets i cogombres.
c. pastanagues i cogombres.
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2. Ets a la feina i sents la conversa de dues companyes que fan la llista del

material d’oficina que s’ha de comprar. Senyala quina és la llista que conté
tot el que necessiteu comprar.
Llista a.

Llista b.

Llista c.

© Consorci per a la Normalització Lingüística

Model de prova B3
2

CPNL

BLOC I
Comprensió oral
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3. Has anat a veure un amic que està ingressat a la Clínica Montserrat de Lleida. En sortir-ne preguntes a algú on és la Catedral perquè

vols aprofitar per fer-hi una visita. Marca la lletra que es correspon al recorregut que t’indiquen.
a.

b.

c.

Catedral

Catedral
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4. Estàs escoltant la ràdio i sents que parlen del concert que Maria del Mar

Bonet va fer fa poc. Escoltes la notícia atentament perquè tu hi vas ser i et
va agradar molt. Tria la resposta correcta de cada frase.

0. Al concert hi van assistir...
a. menys de mil persones.
b. més o menys mil persones.
c. més de mil persones.

1. El concert va tenir lloc a la població de...
a. les Garrigues.
b. la Granadella.
c. la Balanguera.
2. El concert va començar a les 8 h i va durar...
a. una hora i mitja.
b. dues hores i mitja.
c. tres hores i mitja.
3. Maria del Mar Bonet va cantar cançons noves i...
a. la versió d’una balada dels Beatles.
b. la versió d’una balada de Jethro Tull.
c. la versió d’una balada dels Rolling Stones.
4. A la cantautora...
a. li agrada molt el públic de comarques.
b. no li agrada el públic de comarques.
c. li agradaria actuar en grans ciutats.
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5. Treballes en una empresa de treball temporal i has de buscar candidats per a les ofertes de feina que han arribat avui. Llegeix els resums

dels currículums i les ofertes següents. Digues quina és l’oferta adequada per a cada persona. Posa la lletra de l’oferta al requadre de la
persona corresponent. Només hi ha una oferta adequada per a cada candidat.
1. La Nadjia té 60 anys i en fa dos que viu a Catalunya.
Abans treballava de cuinera. Des que és aquí, cuida els
seus néts. Ara està buscant feina perquè vol tenir un
sou, companys de feina i vacances.

2. L’Olivier té 35 anys i fa uns mesos que viu a
Figueres. La seva família és del sud de França, on té
una petita empresa que es dedica a fabricar formatges
artesans. Ell coneix bé l’ofici i ha estudiat direcció
d’empreses. La seva idea és muntar una formatgeria
d’elaboració pròpia a Figueres.

3. En Vladimir és mecànic i té 55 anys. Treballa a
Agramunt però viu a Lleida amb la seva dona i els seus
fills. Cada dia passa molta estona a la carretera per
anar i tornar de la feina i està buscant una feina que
estigui més a prop de la ciutat.

4. La Marta té 22 anys i està buscant la seva primera
feina. Fa uns mesos va acabar la carrera de graduat
social. Té moltes ganes de treballar, poder llogar un pis,
marxar de casa els pares i començar a fer la seva vida.

a.

GRADUAT/ADA SOCIAL
Necessitem 2 graduats o graduades socials per
a la nostra residència de gent gran.
Oferim contracte indefinit a jornada completa.
Horari de 9 h a 18 h, negociable.
Es valorarà experiència en un lloc de treball
similar però no és imprescindible.

b.

DEPENDENT/A
Necessitem dependent o dependenta amb
experiència en xarcuteria i formatgeria que
pugui assessorar els clients més exigents per a
la nostra botiga de productes artesans.
Contracte indefinit de 38 h setmanals. Treballem
dissabtes matí i tarda. Dilluns tanquem. Oferim
un ambient de treball agradable i molt bona
remuneració.

c.

MECÀNIC/A
Busquem mecànic o mecànica per al nostre
taller de les Basses, situat a 5 quilòmetres de
Lleida.
Exigim un mínim de 5 anys d’experiència en
mecànica automobilística. Formació específica a
càrrec de l’empresa, ja que estem especialitzats
en camions.
Treballem de dilluns a divendres. Torn de matí o
de tarda a convenir.
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d.

ADMINISTRATIUS/IVES
Busquem administratius o administratives per
a les nostres agències d’assegurances.
Imprescindible
acreditar
titulació
especialitzada i valorarem molt positivament el
coneixement del francès, l’anglès i l’alemany.
Jornada de treball de matí i tarda (de 9 h a 18
h aproximadament).

e.

CUINER/A
Necessitem un cuiner o una cuinera per
treballar al nostre bar de 9 h a 17 h de dilluns
a divendres.
Ja fa dos anys que vam obrir i, com que estem
situats molt a prop de diverses oficines, volem
oferir als nostres clients menú al migdia de
dilluns a divendres.

f.

CUIDADOR/A
Calen cuidadors o cuidadores per a residència
de gent gran que tinguin entre 25 i 50 anys.
És imprescindible acreditar la titulació exigida.
Necessitem personal per al torn de matí, de 6
h a 14 h, i per al torn de nit, de 22 h a 6 h.
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6. Estàs buscant feina i llegeixes la secció de demandes de feina del diari.

Marca amb una creu la resposta correcta. Només hi ha una resposta
correcta per a cada pregunta.
Empresa de serveis
necessita telefonistarecepcionista.
Persona activa i dinàmica
amb experiència d’un any
com a mínim. Bona
presència. Coneixements
informàtics.

1. Aquesta empresa demana persones...

Empresa multinacional
necessita OFICIALS DE 1a
ELECTRICISTES O
ELECTROMECÀNICS.
Amb experiència en
instal·lacions de mitjana i
baixa tensió i aire
condicionat de mínim sis
mesos.
Incorporació immediata.

2. Per accedir a aquest lloc de treball és
imprescindible...

Majorista de productes per
a cosmètica, farmàcia i
alimentació busca
TÈCNIC/A COMERCIAL.
Llicenciat/ada en química o
farmàcia amb disponibilitat
per viatjar per tota la
província de Tarragona.

3. Aquesta empresa majorista necessita una
persona...

a. amb bona presència i simpatia.
b. amb bona presència i coneixements
d’informàtica.
c. amb coneixements d’informàtica i
simpatia.

a. poder-se incorporar a l’empresa
immediatament.
b. poder-se incorporar a l’empresa el
mes que ve.
c. poder-se incorporar a l’empresa
d’aquí a quinze dies.

a. llicenciada en química i
especialitzada en cosmètica.
b. llicenciada en farmàcia i
especialitzada en cosmètica.
c. llicenciada en química o farmàcia
amb disponibilitat per viatjar.
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7. Acabes de comprar el diari i el llegeixes amb molta atenció per estar al dia.

Digues si les afirmacions següents són veritables o falses.
MÉS BICICLETA A LA
COSTA DAURADA
Els embussos, la falta
d’aparcament,
la
contaminació i el preu del
combustible
estan
convertint la bicicleta en un
mitjà de transport habitual
a les poblacions de la
Costa
Daurada.
Els
ajuntaments s’han posat
les piles per facilitar-ne l’ús.

VERITABLE

FALS

VERITABLE

FALS

VERITABLE

FALS

VERITABLE

FALS

1. Augmenta l’ús de la bicicleta
a la Costa Daurada.

COL·LAPSE EN
L’OPERACIÓ TORNADA
El retorn de milers de
turistes
francesos
que
acaben
les
vacances
aquest cap de setmana va
provocar ahir retencions de
més de 15 quilòmetres a la
frontera.

2. L’operació tornada va ser
tranquil·la i es va viure
sense retencions.

BOLETS FORA DE
TEMPORADA
Encara que som a l’agost,
fora de temporada, molts
boletaires
ja
han
recol·lectat
bolets
comestibles
en
alguns
boscos del Pirineu. “Els
que més s’han trobat –
explica Gràcia– han estat
ceps, rovellons i rossinyols,
sobretot en zones del
Pirineu”.

3. Els boletaires diuen que no
troben bolets perquè estem
fora de temporada.

PEQUÍN TANCA ELS
JOCS
La música protagonitzarà la
cerimònia
de
clausura
olímpica. Figures del bel
canto
i
del
rock
acomiadaran avui els Jocs
de Pequín, que passarà el
testimoni a Londres 2012.

4. La música és la protagonista
de la clausura dels Jocs de
Londres.

(Textos adaptats d’El Periódico de Catalunya del 24/08/08)
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8. Demà tindràs convidats a sopar i has decidit fer esqueixada de bacallà. El

teu germà, que és bon cuiner, te n’ha passat la recepta. Completa-la amb
les paraules que calguin del requadre de manera que el text tingui sentit.

Esqueixada de
bacallà

hem picat
els
olives
tomàquets
bol
piquem
tot
les

Ingredients:

vinagre

(Per a quatre persones)

vermell

- Exemple: ½ quilo de (0)tomàquets
- 250 grams de bacallà esqueixat
- 1 pebrot (1)_________
- 50 grams d’(2)_________ negres
- julivert
- ceba tendra
- oli, sal i (3)_________

ben

Preparació:
-

Posem el bacallà esqueixat en un (4)_________ .

-

Rentem els tomàquets i (5)_________ tallem a trossos petits.

-

Rentem el pebrot, en traiem les llavors i el tallem a trossos petits.

-

(6)

-

Després, afegim els tomàquets, el pebrot, la ceba i el julivert al bacallà.

-

Hi tirem les olives negres, ho barregem
l’oli, la sal i el vinagre.

-

Servim l’esqueixada (8)_________ fresca.

_________ la ceba i el julivert ben fins.
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_________ i ho amanim amb
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9. T’agrada molt la cuina i el menjar. Navegant per Internet has trobat aquesta

notícia sobre Ferran Adrià. Llegeix-la i subratlla l’opció correcta de les dues
opcions escrites en majúscula.
Tancament del restaurant El Bulli
El cuiner i (0) PROPIETARI/PROPIETÀRIA del prestigiós restaurant català El Bulli,
Ferran Adrià, (1) HA INFORMAT / VA INFORMAR aquest matí que l’establiment (2)
TANCARÀ/TANCARIA el 30 de juliol de l’any vinent.
Ferran Adrià ja va anunciar fa mesos el tancament del restaurant, tot i que no en
va fixar la data exacta. Va dir que el seu restaurant estaria (3) TANCAT/TANCADA
al públic durant els anys 2012 i 2013. Assegura, però, que això no significa el
tancament definitiu, ja que els fogons del local es mantindran (4)
ENCESES/ENCESOS per continuar treballant en la creació gastronòmica.
Adrià afirma que el local situat a la cala Montjoi, a Roses, (5) HA OBERT / OBRIRÀ
el 2014 com a fundació privada i sense ànim de lucre per treballar (6) A
L’ESQUERRA / AL VOLTANT de la creativitat culinària. Aquesta notícia ha
sorprès molt ja que El Bulli (7) AVUI/ALESHORES ocupa un lloc privilegiat entre els
restaurants més prestigiosos i és un dels més (8) BÉ/BEN valorats.

(Text adaptat del web avui.elpunt.cat, publicat a El Punt. Comarques gironines
11/08/2010)
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10. Tria la situació adequada per a cada enunciat.
0. Si el fruiter et pregunta: “Com els vol?”
a. Compres patates.
b. Compres plàtans.
c. Compres maduixes.
1. Si dius: “Ui! Això és massa menjar per al nen.”
a. Creus que el nen necessita més menjar.
b. Creus que el nen necessita menys menjar.
c. Creus que el nen necessita un altre tipus de menjar.
2. Si dius: “Jo de tu faria un curs d’informàtica.”
a. Dius que tu faràs un curs d’informàtica.
b. Manes a algú que faci un curs d’informàtica.
c. Recomanes a algú que faci un curs d’informàtica.
3. Si dius: “Aquest noi deu ser el germà de la Colette.”
a. Suposes que és el germà de la Colette.
b. Suposes que no és el germà de la Colette.
c. Saps que és el germà de la Colette.
4. Si li dius a un client: “Ho sento, ja no me’n queda cap.”
a. El client t’havia demanat aigua.
b. El client t’havia demanat iogurts.
c. El client t’havia demanat farina.
5. Si dius: “La guerra de les galàxies és millor que 2001: Una odissea de l’espai!”
a. Creus que La guerra de les galàxies és més bona que 2001: Una odissea
de l’espai.
b. Creus que La guerra de les galàxies és menys bona que 2001: Una
odissea de l’espai.
c. Creus que La guerra de les galàxies és tan bona com 2001: Una odissea
de l’espai.
6. Si et pregunten: “De què fas?”
a. Et demanen quines aficions tens.
b. Et demanen quina feina fas.
c. Et demanen quins estudis fas.
7. Vas a comprar i li dius al dependent: “Que siguin més aviat verdes, sisplau.”
a. Has demanat peres.
b. Has demanat préssecs.
c. Has demanat meló.
8. Si dius a algú: “Per ser mestre cal tenir molta paciència.”
a. Creus que tenir molta paciència és recomanable.
b. Creus que tenir molta paciència és impossible.
c. Creus que tenir molta paciència és imprescindible.

 Consorci per a la Normalització Lingüística

Model de prova B3
10

CPNL

BLOC IV
Expressió escrita

Prova final Bàsic 3

11. La teva cap ha deixat una nota a la teva taula. Com que no la veuràs

respon-li amb una altra nota.
(La nota ha de contenir un mínim de 25 paraules.)

Hola,
Demà al matí no seré a l’oficina perquè he d’anar
al metge.
Pots trucar al Sr. Pons per confirmar que tenim
una reunió demà a les 4 h de la tarda al seu
despatx?
Moltes gràcies,

 Aquestes paraules et
poden servir d’ajuda (no és
necessari fer-les servir
totes):
confirmat
canviar
hora
bé

Mercè

he trucat
fins aviat

Mercè,
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12. Tens un amic o una amiga que últimament té molt feina i vols passar amb

ell o amb ella un dia especial perquè s’animi i recuperi forces.
Situació 1
Has de decidir quina d’aquestes opcions triaràs. Compara aquestes ofertes i
digues quina prefereixes i per què. Pots fer referència al tipus d’activitat, al
preu, als teus gustos i aficions...
(Has de parlar durant un minut.)
1) RELAX
POSA’T EN BONES MANS
Et proposem que gaudeixis d’un dia inoblidable al nostre
balneari.
T’oferim dues hores al nostre SPA (hidromassatge,
pedres calentes, aigües aromàtiques…), dinar lleuger
però de gran qualitat, i una tarda de plaer amb un bon
massatge i relax a les nostres piscines.
Tot això només per 90 euros per persona.

2) EXERCICI
DESCARREGA’T AMB MIL EMOCIONS
T’oferim un dia d’exercici, emoció i velocitat.
Començarem la jornada amb una ruta amb BTT, ràpel i
salts de riu.
Al migdia gaudirem d’un bon dinar de muntanya i a la
tarda farem un descens en caiac pel Fluvià.
Tot això per 80 euros per persona.
3) TURISME
DESCOBREIX LA VILA ROMANA D’EMPÚRIES
T’oferim un viatge al passat ple de bellesa. Descobreix tot
el que podem saber dels habitants de l’Empúries romana
passejant-te entre les ruïnes de la seva civilització.
Farem una visita guiada per les ruïnes, després hi haurà
un dinar i, finalment, una passejada amb vaixell per la
badia de Roses per veure l’enclavament romà des del
mar.
Tot plegat per 75 euros per persona.
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Situació 2
Esteu passant un diumenge magnífic. A l’hora de dinar, des del restaurant
truques a un amic o amiga i li expliques com és el restaurant i què esteu
menjant. Et poden ajudar aquestes fotografies.
(Has de parlar durant un minut.)

Situació 3
La sortida amb el teu amic o amiga va ser un èxit. Truca a l’agència de viatges
per donar la teva opinió sobre la sortida i explicar què et va agradar més.
(Has de parlar durant un minut.)
 Et poden servir d’ajuda les
paraules:
net
emocionant
visita guiada
qualitat
seguretat
viatge
puntualitat
còmode
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