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Reading Part 2 : Relació múltiple
En aquesta part de l’examen hauràs de llegir tres textos curts, cadascun sobre una persona.  
Tots tracten el mateix tema, el qual s’indica clarament en el títol. Conté set preguntes.  
Totes comencen amb: Which person …? La resposta a cada pregunta és el nom d’una de les tres persones.  
Per respondre has d’encerclar  la resposta correcta: A, B o C. 

Exemple:
 Tim Tom Ted
Which person did a lot of sport at school? A B C

Guia per a l’examen: Relació múltiple

• Comença llegint el títol del text per saber quin n’és el tema.   

• Llegeix amb atenció totes les preguntes i subratlla-hi les paraules importants. Això t’ajudarà quan cerquis 
aquesta informació en els textos.
Exemple:
Which person did a lot of sport at school? 

• Després llegeix els tres textos seguits la primera vegada. És possible que hi vegis informació semblant a la de 
les preguntes, però abans que res llegeix-los fins al final sense aturar-te. 

• Després torna a llegir la primera pregunta. Mira els textos per esbrinar qui ho diu. Si recordes quelcom  
d’algun dels textos, mira primer aquest text per comprovar-ho. Si no, llegeix-los des del començament fins 
que hi trobis el que necessites. 

• Quan trobis la resposta correcta, subratlla les paraules del text amb el mateix significat que la pregunta i escriu 
el nombre de la pregunta al costat de la part subratllada. Després encercla la resposta: A, B o C.
Exemple:
When I was a teenager I was in the school hockey, athletics and swimming teams.

• A continuació llegeix la pregunta següent i fes el mateix, fins que acabis. 
• No perdràs punts per les respostes incorrectes, així que encercla  sempre una lletra, malgrat no n’estiguis segur/a. 

CONSELLS PER A L’EXAMEN: Lectura

Quan busquis la resposta, recorda que és possible que les paraules de la pregunta no coincideixin amb les 
del text, però que tinguin el mateix significat. Així que si veus al text una paraula igual que en una de les 
preguntes, això no significa que sigui necessàriament la resposta correcta.  
Exemple:
I did a lot of sport after school when I was younger.
Aquesta NO és la resposta correcta a la pregunta d’exemple, perquè el significat és diferent al de la pregunta.

RECORDA!



Writing Part 6 : Escriure un email breu o una nota
En aquesta part de l’examen hauràs d’escriure un email breu o una nota de 25 o més paraules. A sota de les 
instruccions hi ha un espai per escriure el text.

Les instruccions de l’examen t’indiquen exactament què has de fer.
Exemple:
You want to go to the cinema with your friend Jan on Saturday. Write an email to Jan.

Les instruccions també t’expliquen tres coses que has d’incloure en el text. Per exemple:

In the email:
• ask Jan to go to the cinema with you,
• say what film you want to see and
• say where you can meet. 

Guia per a l’examen: Escriure un email breu o una nota

• És important incloure en el text tots els punts que s’indiquen a les instruccions. També és millor fer-ho en el 
mateix ordre que surten a les instruccions.

• El text ha d’incloure 
 – una frase d’obertura, 
 – tres frases, una per cada punt,
 –  una frase de tancament (per exemple, una pregunta demanant al teu amic la seva opinió) i
 –  (en un email) el teu nom al final.  

• Quan acabis el text, torna’l a llegir i compta les paraules. Si hi has inclòs tota la informació enumerada aquí, el 
text hauria de tenir al menys 25 paraules. Si en són més, no hi ha problema. Si no has arribat a les 25 paraules, 
torna enrere i comprova que hi hagis inclòs tots els punts i les frases d’obertura i tancament.

Guia per a l’examen: Escriure un relat breu

• No comencis a escriure immediatament. Mira les imatges durant un 
minut i pensa de què tractarà el relat. Una bona manera de planificar un 
relat és pensar qui, on, quan i què. 

• Posa un nom a cada una de les persones que surten a les imatges. 
Després apunta al costat de cada imatge el vocabulari que hi utilitzaràs 
(noms, verbs, adjectius, etc.).

• Decideix com començar el relat (p. ex. One day/Yesterday). Utilitza el 
passat per escriure’l. 

• Quan l’hagis acabat d’escriure, compta les paraules. N’has d’escriure 
almenys 35.

CONSELLS PER A L’EXAMEN: Escriptura

Et donaran un paper per 
prendre notes. Utilitza’l 
per planificar el teu relat.

RECORDA!
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Writing Part 7: Escriure un relat breu
En aquesta part de l’examen hauràs d’escriure un relat breu de 35 paraules o més. Tens tres imatges de suport. 
Escriu la història que et suggereixen. A sota de les imatges hi ha un espai per fer-ho.



Listening Part 4: Opció múltiple amb tres opcions
En aquesta part de l’examen escoltaràs cinc textos. Els escoltaràs sempre dues vegades. Cada text tracta d’un 
tema diferent i la pregunta acostuma a explicar qui parla, a qui es dirigeix i sobre què es parla.

Exemple:
You will hear two friends talking about their plans for the weekend.

Després hauràs de respondre una pregunta sobre cada text, amb tres opcions: A, B i C. 
Exemple:
You will hear two friends talking about their plans for the weekend. What do they both plan to do?
A They are both going to a basketball match.
B They are both visiting their grandparents.
C They are both going shopping with friends.

Pots escriure les teves respostes al paper de la pregunta. Al final de l’examen tindràs sis minuts per passar totes 
les respostes a un full de respostes.

Guia per a l’examen: Exercici d’opció múltiple

• Abans d’escoltar, tindràs un temps per llegir les preguntes. Llegeix-les amb atenció perquè t’indiquen la 
informació que has d’escoltar. 

• Subratlla les paraules importants de les respostes. En aquest exemple, la paraula més important és both. 
Exemple:
A They are both going to a basketball match.
B They are both  visiting their grandparents.
C They are both going shopping with friends.

• Quan escoltis un text la primera vegada, intenta decidir quina és la resposta correcta i encercla A, B o C. Si no 
n’estàs segur/a, no et preocupis. La segona vegada que l’escoltis podràs comprovar el que vas respondre abans 
o fer-ho per primera vegada. 

• De vegades, en escoltar un text la primera vegada, te n’adonaràs que una resposta no pot ser correcta. Ratlla-la. 
Després, quan l’escoltis la segona vegada, centra’t només en les altres dues respostes possibles.

• Dona sempre una resposta, encara que no n’estiguis sergur/a. No perdràs punts per les respostes incorrectes. 

• Quan hagis escoltat un text dues vegades, no dediquis més temps a pensar-hi. Centra’t en el text següent 
quan comenci.

CONSELLS PER A L’EXAMEN: Comprensió oral

D’una o altra manera, les persones parlaran de totes les respostes possibles (això és un parany!), perquè 
només hi ha una resposta correcta. 
Per evitar caure en el parany, escolta amb atenció totes les paraules. Sentiràs verbs en forma negativa (per 
exemple: I’m not visiting my grandparents this weekend) o coses que s’assemblen a la resposta correcta, però 
no són exactament iguals  (per exemple: I’m going shopping with my sister on Saturday). 

RECORDA!
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