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Tot seguit escoltareu un text sobre la salut a la xarxa. El text l’escoltareu dues vegades. Entre 
les dues reproduccions disposareu d’un minut per a prendre notes.
Després, heu de fer-ne un resum que continga entre 90 i 110 paraules. Si voleu fer esborranys, 
podeu utilitzar les pàgines que hi ha al final de la prova.
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COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA





EXPRESSIÓ ESCRITA

 Trieu una de les dues opcions i redacteu un text que continga entre 180 i 220 paraules. 

a.   L’Ajuntament es planteja tancar al trànsit la zona centre de la vostra ciutat, de manera que 
es convertisca en una zona exclusiva per a vianants. D’una banda, t’agrada pensar que ara 
podràs passejar més tranquil·lament pel centre, però també és cert que fins ara hi havies 
anat alguna vegada amb cotxe i ara no ho podràs fer. Escriu una entrada en el teu blog en 
la qual expliques la teua opinió.

b.   Ahir, quan tornaves a casa, dues persones, que no tenien molt bon aspecte, et van seguir 
durant bona part del camí. Afortunadament, vas poder accelerar el pas i vas entrar a casa 
sense que et passara res. Et vas endur un bon ensurt, això sí. Escriu un correu electrònic 
a un amic o amiga i explica-li el que et va passar i com eren les persones que et seguien.
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EXPRESSIÓ ESCRITAB2
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Ompliu els buits amb les paraules adequades. Tingueu en compte les indicacions 
que apareixen entre parèntesis. En alguns casos haureu de triar entre dues 
opcions. Si no cal posar-hi res, indiqueu-ho amb el signe Ø. Fixeu-vos en l’exemple.

a.   Text 1

Després  (adverbi) de dinar, eixí al jardí, d’exuberant vegetació. A part d’un camí de terra que 

connectava la porta de la tanca amb l’entrada de la casa, ………………… (el que queda) era verd.

…………… (asseure, participi) al banc, imaginava com seria aquell lloc ……………… (fer) anys, 

quan la font ……………… (dur) aigua i la vegetació no …………… (pronom feble i envair) tot. 

Sense adornar-se’n, es ……………… (va fer) fosc i, per res del món, voldria estar allí quan 

………………… (fer-se) de nit. Va començar a córrer, però no recordava ni en quina direcció 

estava sa casa.

Va tornar al lloc on estava la font, aquesta vegada hi havia un gat negre penjat d’un arbre. 

Semblava com si algun animal s’haguera menjat el felí i després algú …………………… 

(combinació de pronoms) haguera deixat allà. Va tornar a córrer, ara amb més ganes que abans, 

…………… ajudeu-me! (locució, molt de pressa), per a eixir d’allí, el cor pareixia que anava a 

eixir-se’n del pit. Aquesta vegada sí que ho va aconseguir. Va entrar a casa, no va trobar ningú, 

va pujar les escales a tota pressa i va tocar a la porta de l’habitació de Júlia. Quan va obrir, Damià 

…………………… (combinació de pronoms) va ……………… (contar / comptar) tot.

– …………………… (interrogatiu) et vaig dir sobre inventar-te històries? –va dir la germana.

– Si no t’ho creus, vés a veure-ho.

– No pense eixir a veure si hi ha un gat penjat d’un arbre!

Després d’una …………………… (espai de temps de curta durada) discutint, van decidir cridar 

el germà major. Ara, tornava a explicar el …………………………………………………… 

(esdeveniment) a Àlex, i fou quan Àlex els va proposar d’anar els tres a veure el …………………… 

(maleir, participi) gat. Van agafar …………………… (llums de butxaca que solen funcionar amb 

piles) i hi van eixir. En arribar a la font, el gat siamès hi era, però no estava …………………… 

(penjar, gerundi) d’un arbre, solament tenia una ferida en una cuixa.

– Veus com t’ho has inventat? –va dir Júlia.

3. 

…………
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              (tota) la resta

Assegut         feia 

   duia            ho envaïa

     féu

   es fera

            se l’

cames

      li ho          contar

          Què

             estona

               succés / cas / succeït / (o equivalent)

            maleït

      llanternes

            penjat



– Segurament l’ha matat Zero –va dir Àlex– ……………… (pot ser / potser)  que Damià crega 

que ha vist una altra cosa …………………...………………… (a causa de) estava nerviós.

Van girar cua, …………………… (preposició que expressa direcció) casa. Damià estava segur del 

que havia vist, de fet, no era ni el mateix gat.

b.   Text 2

La possibilitat de fer una excursió a peu per a persones que no tenen aquest hàbit de vegades 

planteja el dubte de si …………………… (pronom feble) està preparat físicament o de si es té la 

roba o l’ …………………… (materials necessaris per fer una activitat) adequats que ………………… 

(permetre) no tenir una …………………… (mala / roín) experiència a la muntanya.

La veritat és que en la gran majoria d’excursions que s’ ………………… (emprendre) a la Universitat 

Rovira i Virgili no requeriran una condició física excepcional ni uns materials molt sofisticats. En 

………………… (cap / qualsevol) cas, la fitxa de l’excursió serà ………………… (prou / suficient) 

explícita per a determinar aquests aspectes, …………………… (sobretot / sobre tot) pel que fa 

a la …………………… (distància entre dos punts) aproximada i el …………………… (diferència 

d’altures entre dos punts) acumulat total de l’excursió, …………………(la qual cosa / la cosa que) 

determinarà el grau de dificultat física o tècnica (que també s’indicarà).

Fins i tot, els excursionistes més ……………………………………………………………………… 

(avesats) s’obliden alguna cosa a casa quan ixen d’excursió. És per això que ……………………… 

(pronom feble, vosaltres) adjunte una llista de coses més o menys imprescindibles i més o menys 

necessàries, …………… (depenent / dependent) de ……… (quan / quant) us agraden els gadgets. 

…………………… (tenir, imperatiu) en compte, ………… (però / si no), que allò que us provocarà 

més satisfacció, molt probablement, serà …………………… (haver-se, vosaltres) acostat a la 

natura. Per a aconseguir-……… (pronom feble) tampoc ……………………………… (és necessari) 

dedicar un gran pressupost a la botiga d’articles de muntanya.
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        pot ser

        perquè / ja que / pel fet que

        cap a

      s’

   equipament                permeten

        mala 

         emprenen 

       qualsevol        prou

        sobretot

   longitud       desnivell

                   la qual cosa

         habituats / acostumats / bregats / (o equivalent)

            us / vos

        depenent        quant

   Teniu / Tingueu       però

        haver-vos

       ho      cal / s’ha de / heu de



Escriviu la paraula corresponent a cada definició.

Exemple

• Conducte per on va l’aigua en les instal·lacions d’una casa:   canonada  .

• Instància, document amb què es demana a una administració alguna cosa, i que pot incloure 

l’exposició de fets: …………………………………………

• Passar l’estiu en un lloc determinat: ……………………

• Menjada d’una certa importància que es fa diàriament a una hora fixa; els metges recomanen 

fer-ne cinc: ……………………

• Del color de l’or: ……………………

• Conjunt de muntanyes que formen una gran extensió: ……………………………

• Llengua pròpia de Polònia: ………………………………

• Elaborat a casa i no en un establiment professional. Especialment el menjar: …………………… 

• Peça gran de tela que es posa en el llit damunt del matalàs i davall de les mantes, i que 

tradicionalment és de cotó: ……………………

• Lloc on s’emmagatzema la gasolina en un vehicle: …………………………

• Esport en què dos equips intenten introduir un disc o una bola amb un estic en la porteria de 

l’adversari. Pot ser sobre herba, sobre gel, amb patins, etc.: ……………………

4. 

……………
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    sol·licitud

      estiuejar

   àpats 

         daurat 

           massís / serralada

     polonès / polonés

            casolà

     llençol

        dipòsit / depòsit

                       hoquei



COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera part heu de llegir un text en veu alta i 
exposar la vostra opinió. En la segona, haureu de participar en una situació comunicativa 
amb una altra persona.
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