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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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C1

Escriviu el text en l’espai reservat.

ACTIVITAT 1

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

ACTIVITAT 2

a) b) 

COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA



C1

06

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:

Marqueu, al costat del número de l’ítem, amb un tic els encerts i amb una ics els errors.
 

ACTIVITAT 3

0 s’ha de viure

1 -nos-hi

2 on	/	en	què	/	en	el	qual

3 disposades

4 de	què	/	del	qual

5 -ne /-lo

6 Hem	d’agafar	/	cal	que	agafem	/	és	necessari	que	agafem

7 pagesos

8 ens acostem

9 Dels / als / en els

10 De	/	d’una

11 recullen

12 curós / acurat

13 permeten

14 sucoses / suculentes

15 duresa

16 a poc a poc

A0 B C D

Resposta	definitiva Resposta	anul·lada
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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 el document igualment el correu.

17 No	he	vist	el	teu	germà		                                     	se’n	va	anar.

18                                                                 	tenim	un	programari	net	de	virus,	la	
responsabilitat	final	és	de	l’usuari.

19 Per	què	no	                             poses?

20 Finalment	m’he	comprat	el	llibre	les	tapes		               	eren	roges,	el	recordes?

21
Diu	el	cap	de	secció	que		                                                                                                                                            
                  	has	de	treballar	més	aquesta	setmana.

22
                                                                    	ha	fet	mal	oratge,	el	nombre	de	turistes	
que	ens	han	visitat	durant	les	vacances	ha	augmentat	respecte	de	l’any	passat.

23 Miquel	sempre	ha	tingut	por		                 les aranyes.

24 Si vas al forn compra                             de xocolate però no                          digues.

25 No	hem	anat	a	córrer		                                            	ha	plogut	molt	el	cap	de	setmana.

26
                                                                                                                                                      
                                                                                   						no	se	m’oblidaran	les	coses,	
vaig a comprar-me una agenda.

des	que

l’hi

de 

-me’n	un		

perquè	/	ja	que	/	atès	que

D’ara	endavant	/	D’avui	endavant	/	En	endavant	/	Des	d’aquest	moment	/	Des	d’ara	/	
D’ara	en	avant	/	D’ací	en	avant	/	Des	de	hui

li	ho

del	qual

potser / tal vegada / tal volta / possiblement / probablement /  

A	pesar	que	/	Tot	i	que	/	encara	que

Tot	i	que	/	malgrat	que	/	a	pesar	que

 a la millor
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ACTIVITAT 6

0 toponímic

39 hortícola

40 dècades

41 hidràulic

42 críptica	/	secreta	/	indesxifrable	

43 urbans

44 propiciem / facilitem

45 habitatge

46 mil·lenària

47 poblen / ocupen 

48 tasca / faena / feina / comesa

49 preservar-la / protegir-la / salvaguardar-la

50 aliè 

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS 
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