
Listening Part 1: Opció múltiple amb imatges
En aquesta part de l’examen escoltaràs uns extractes no relacionats i hauràs de triar entre tres opcions. Això serveix 
per comprovar la teva habilitat per extreure informació específica i respondre una pregunta sobre el que has sentit. 

Guia per a l’examen: Opció múltiple

• Si la pregunta és sobre un diàleg entre un noi i una noia, subratlla-hi l’nterlocutor sobre el qual has de 
respondre. Per exemple: What food will the boy eat?

• Decideix si és una pregunta sobre el passat, el present o el futur. El temps verbal i l’expressió temporal 
de la pregunta t’ajudaran a reconèixer-ho. Per exemple: What is the weather like now? és una pregunta 
completament diferent a: What will the weather be like tomorrow?

• Escolta la gravació amb atenció per esbrinar si el significat és positiu o negatiu. Per exemple: Can you buy 
some fruit but not bananas? indica que qui parla no vol plàtans.

• La resposta acostuma a ser al mig o al final de la gravació en lloc de al començament. Això vol dir que sempre 
l’hauràs d’escoltar fins al final abans d’escollir la resposta correcta. 

No escolleixis una imatge com a resposta correcta només perquè en sentis informació a la gravació.  
És bastant habitual que hi aparegui informació sobre les tres imatges!

RECORDA!

1 Choose the correct meaning for the expressions.
1 Are you kidding me?
 A I don’t believe you. B That’s interesting!
2 You’re getting on my nerves.
 A You’re funny! B  You’re irritating me!
3 You’ll never know unless you try.
 A You should try. B  Are you going to try?
4 You’re coming to my party, aren’t you?
 A Are you sure you’re coming to my party?
 B  Can you confirm that you’re coming to my party?
5 You must feel really proud of your exam results!
 A I’m sure you feel really happy about your exam results.
 B  You ought to feel very happy about your exam results.
6 I get a lot out of playing chess.
 A Playing chess is hard for me. B I really enjoy playing chess.
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Tip!
Prova de reconèixer paraules 
clau o sinònims que t’ajudin a 
identificar la resposta correcta.
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Reading Part 2 : Relació múltiple

Unir persones amb activitats i coses

Per a aquesta part de l’examen hauràs de llegir unes descripcions breus de cinc persones i unir-les amb les 
opcions més adequades. Les opcions acostumen a donar informació sobre llocs, serveis, oci, restaurants, etc. 

Hi ha vuit opcions per a les cinc persones, així que en sobren tres. Aquestes opcions sobrants solen encaixar 
parcialment, però no del tot. 

Guia per a l’examen: Relació múltiple
•  Primer llegeix la descripció completa de les cinc persones i subratlla-hi la informació clau de cadascuna.
•  Després, llegeix amb atenció els vuit textos i subratlla-hi la informació clau de cadascun.
•  A continuació, compara la informació subratllada a la descripció de la primera persona amb la subratllada  

en els textos. Quin text encaixa millor per a aquesta persona?
•  No escolleixis un text només perquè hi apareguin algunes paraules de la descripció d’una persona. Has de 

fixar-te en el significat de les descripcions i dels textos, no en paraules soltes.

Tingues cura a l’hora d’escollir: el text ha d’encaixar perfectament amb tot el que vol la persona.

RECORDA!

Identificar el significat

1 Choose the option (A, B or C) that shows the meaning of the first sentence.
1 Jack wants to do without chocolate for a week.
 A Jacks wants to eat less chocolate for a week.
 B Jack thinks he can do without chocolate for a week.
 C Jack would like not to eat chocolate for seven days.
2 Chloe is looking forward to learning to drive.
 A Chloe plans to learn to drive.
 B Chloe is happy that she will start driving soon.
 C In the future Chloe will learn to drive.
3 Liam has moved to Liverpool.
 A Liam is living in Liverpool now.
 B Liam has travelled to Liverpool.
 C Liam is spending some time in Liverpool.
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Listening Part 3 : Exercici de completar

En aquesta part de l’examen hauràs d’escoltar unes notes o frases i completar-les. Aquestes notes o frases 
resumeixen el que es diu a la gravació. Hauràs d’escriure una paraula, un nombre o una frase molt curta.

Guia per l’examen: Exercici de completar
• Para atenció a les instruccions. Aquestes et recorden el que has de fer, però sobretot t’indiquen quin n’és 

el tema.
• Després de les instruccions hi ha una pausa. Utilitza-la per llegir les notes o frases.
• Mentre les llegeixes prova de pensar en quina mena de paraula falta. Pot ser, per exemple, un dia, un nombre, 

una data o un preu. 
• Les frases o notes resumeixen el que diu la persona, així que no sentiràs el que hi ha escrit a la pàgina. 

Para atenció a les paraules clau.
• Mentre escoltes, apunta les paraules; recorda que les respostes seran una paraula o una frase molt curta.
• Comprova les respostes mentre escoltes la gravació per segona vegada.

Sentiràs la gravació dues vegades; la segona vegada, 
comprova que les respostes tenen sentit en el context.

RECORDA!

1 Read the notes. What type of information is missing?

Tip!
Les frases i les notes et donaran 
pistes sobre el tipus d’informació 
que falta, així que llegeix-les 
amb atenció.

Tip!
El que llegiràs a les preguntes 
de l’examen no és el que diu la 
persona a la gravació, sinó que 
n’és un resum o una paràfrasi. 
Pensa en el significat i prova de 
reconèixer-hi les paraules clau.

Hire a bus
Number of seats on our bus: 1

Bus leaves: 10.30 am
Meet at youth club: 2

Price of exhibition entrance: £5
Special group price (over 20 people): 3£

2 You will hear some information about a visit to a 
photography exhibition. Listen and write the correct 
answer in the gaps (1–3) in Exercise 1. Then, listen again 
and write down the other numbers that you hear.

E.01
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