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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

JUNY 2018



C1

03

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

ACTIVITAT 3

0 dels quals

1 l’any / el / en / en l’any

2 visqueren / van viure / vivien

3 ho

4 n’

5 respecte de / respecte a / enfront de / al marge de / en relació amb / en 
relació a / amb relació a / pel que fa a

6 socioeconòmics / economicosocials

7 reprenia / reprèn / reprén / va reprendre / reprengué / reprendria

8 Índexs

9 les

10 a qui / al qual / a què

11 feien

12 -ne

13 -hi

14 preveien

15 en el qual / en què

16 Tot i que / Encara que / Malgrat que / A pesar que / Per bé que

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

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

A0 B C D

Resposta	definitiva Resposta	anul·lada
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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 Quan	els	alumnes	van	llegir	el	meu	llibre,	em	van	dir:	“	que bonic / com de bonic	que	és!”

18 Has	decidit	quants	li’n / regals li faràs per al seu aniversari?

19
El	metge	va	ser	molt	clar,	et	va	dir	que	et	prengueres / prenguesses / prenguessis la 
medicina tres vegades al dia.

20 He	anat	a	comprar	però	no	sé	He anat a comprar però no sé quant (de) pa necessitem. 

21 M’ha	dit	que	si no	vaig	avui	a	sa	casa	no	em	podrà	ajudar	amb	l’examen.

22 Tranquil,	que	això	no	cal	que	ho	sàpies / sàpigues	per	a	l’examen.

23
(a) l’endemà / al sendemà / el sendemà / al dia següent / el dia següent / el proper
dia / el pròxim dia / tots a l’endemà / al següent dia.

24
perquè / vist que / atès que /atés que / donat que / degut que / a causa que / per 
raó que / puix que / car

25 Ahir	va	estar	plovent		durant	més	de	tres	hores	seguides	sense	parar.

26 a fer-hi / que puguem fer-hi / que hi puguem fer / que puga fer-s’hi / que s’hi puga fer.
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ACTIVITAT 6

0 arrossegar

39 gairebé / pràcticament

40 follia / insanitat / demència

41 alhora, ensems

42
de nou, de bell nou / altra vegada / una altra vegada / una altra volta / 
altra volta / un altre cop / altre cop / un altre colp / altre colp / un altre pic 
/ altre pic

43 prestigiós

44 circumstàncies / eventualitats / conjuntures / situacions / particularitats

45 efímer / curt / breu / momentani

46 somiadora / somniadora

47 trets

48 escassos / insignificants / irrisoris / ínfims

49 esmentades / referides / mencionades / al·ludides

50 emancipació / autonomia

2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS 
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ESBORRANY
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