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QUADERN DE RESPOSTES

ÀREA PERCENTATGE PUNTUACIÓ

1. Comprensió oral i expressió escrita 40 %

2. Coneixements gramaticals i lèxics 25 %

3. Comprensió escrita i expressió 
    i interacció orals

35%

TOTAL 100 %



INSTRUCCIONS

1.	Escriviu	 les	 respostes	definitives	en	el	quadern	de	
respostes.	Recordeu	que	en	el	procés	de	correcció	
no	es	llegeixen	els	fulls	del	quadern	d’examen	ni	els	
fulls	per	a	 fer	esborranys	 i	que,	per	 tant,	no	 tenen	
validesa.

2.	Les	 respostes	 s’han	 d’escriure	 amb	 bolígraf	 blau	 
o	negre.	Si	està	escrit	amb	llapis	s’anul·larà.

3.	No	es	pot	fer	servir	líquid	corrector.

4. No es poden posar dades personals reals ni cap 
altra	 informació	 o	 senyal	 que	 permeta	 identificar	
la	persona	que	s’examina.	Si	es	 fa,	 l’examen	serà	
anul·lat.

5.	No	 us	 podeu	 emportar	 el	 quadern	 d’examen.	 En	
acabar	la	prova	haureu	d’entregar	tots	els	documents	
a	la	persona	responsable	d’aula.
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Escriviu el text en l’espai reservat.

ACTIVITAT 1

1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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Marqueu l’opció elegida.   
Escriviu el text en l’espai reservat. 

ACTIVITAT 2

a) b) 

1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

Marqueu l’opció correcta o escriviu la resposta en cada activitat segons corresponga. Fixeu-vos en 
els exemples.

Si voleu rectificar una resposta, encercleu l’opció que voleu anul·lar i marqueu l’opció correcta. 
Fixeu-vos en l’exemple:

ACTIVITAT 3

0 pel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A0 B C D

Resposta	definitiva Resposta	anul·lada

GENER 2018

requereixen / requerixen 

cosa que / la qual cosa / 

-los

atès que / vist que / ja que / donat que / per tal com / puix que / perquè

d’arreu del

hi

cossos

se’n

A

permeta / permet

han comés / cometen / han comès

incloses

que

Un altre / L’altre

emés / emès

-ne
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2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

ACTIVITAT 4

ACTIVITAT 5

0 a) b) c)

27 a) b) c)

28 a) b) c)

29 a) b) c)

30 a) b) c)

31 a) b) c)

32 a) b) c)

33 a) b) c)

34 a) b) c)

35 a) b) c)

36 a) b) c)

37 a) b) c)

38 a) b) c)

0 Tant si telefona com si no, li enviarem igualment el document per correu.

17 Recorda   

18 	tu	li	ho	demanes,	ell	vindrà.

19 No	vull	aquest	número	de	la	revista	 	l’anterior.

20 No 	te	que	us	desvetlareu.

21 Pere,	que	s’ha	deixat	les	claus.

22 Aquesta	és	la	novel·la	 	et	parlava	ahir.

23 Li	agrada	molt	anar	a	la	Toscana,	  tots els pobles.

24 La campanya va ser un èxit i tu  vas contribuir molt.

25 M’he	comprat	un	llibre	  va estar empresonat molts anys.

26 T’ho	he	mostrat	  em digues alguna cosa.
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Probablement/Segurament /A la millor/Possiblement/Potser/
Tal volta/Tal vegada + és // És possible/Pot ser + que siga

             perquè / per tal que / a fi que / amb la finalitat que         

-te’n.

Només que / Amb que / Sempre que / En cas que 

prengueu / begueu / ingeriu / heu de prendre 

sinó 

de què 

se’n coneix / en coneix 

hi

l’autor del qual / d’un autor que 
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ACTIVITAT 6

0 estralls

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS
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ruïna, destrossa

desídia

ferroviària

inabastables / inassolibles

tristesa / tristor

andana

corbs

volta / arcada / cúpula

s’arraulien

adossades / encastades

polsoses / polsegoses / empolsades / empolsegades

greix / greixum
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