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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.



01

C1C2 COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

Tot seguit escoltareu un àudio sobre un programa de convivència intergeneracional. L’àudio 
l’escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions hi haurà una pausa d’un minut. Cal 
que recolliu la informació necessària per a elaborar un text, d’acord amb les indicacions que 
trobareu més avall, que ha de contenir entre 140 i 160 paraules. Escriviu el text en el quadern 
de respostes.

Treballes	a	 l’Oficina	de	Cooperació	al	Desenvolupament	 i	Solidaritat	de	 la	Universitat	 i	has	
d’enviar	un	missatge	de	correu	electrònic	a	la	comunitat	universitària	en	què	informes	sobre	el	
Programa	Intergen.	Cal	que	tractes,	entre	d’altres,	aspectes	com	els	següents:

-	Objectius
-	Destinataris
-	Durada
-	Requisits

  1. 

ESBORRANY
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Trieu una de les dues opcions i redacteu un text que continga entre 330 i 370 paraules. Escriviu 
el text en el quadern de respostes.

a. 			En	un	 futur	penses	 fer	una	estada	als	Estats	Units	d’Amèrica	per	completar	els	 teus	
estudis.	Al	Consolat	t’han	donat	informació	que	creus	que	pot	ser	útil	a	persones	que,	
com	tu,	també	volen	anar-hi.	Redacta	un	article	per	a	la	revista	de	la	teua	universitat	en	
què	expliques	 totes	 les	possibilitats	d’entrar	als	Estats	d’Units	d’Amèrica.	Pren	com	a	
base	les	dades	de	la	infografia.

  2. 

Ara.cat

COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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vilaweb.cat

b. 			Treballes	en	un	centre	de	secundària	i	has	observat	que	cada	vegada	més	els	joves	s’alimenten	pitjor.	
Redacta	un	article	per	a	la	revista	del	centre	en	què	argumentes	els	avantatges	i	els	inconvenients	del	
menjar	ràpid	i	el	menjar	lent,	i	els	efectes	que	tots	dos	tenen	en	la	salut	i	en	la	vida	en	general.	Pren	
com	a	base	les	dades	de	la	infografia.

COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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ESBORRANY

COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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A continuació hi ha dotze parelles d’oracions. Completeu adequadament, en el quadern de 
respostes, la segona oració de cada parella tot mantenint el sentit de la primera. Fixeu-vos en 
l’exemple (número 0).

Exemple:

0.	Hi	havia	dos	jugadors	i	cadascun	amb	el	seu	baló.
Hi havia dos jugadors amb          balons.

1.	Ens	va	dir	que	duguérem	l’orxata	i	que	en	beguérem	tanta	com	volguérem.
 Ens va dir: “           l’orxata i            tanta com vulgueu!”.

2.	Aquest	establiment	romandrà	tancat	de	14.00	h	a	17.00	h.
 Aquest establiment romandrà tancat          .

3.	Et	promet	que	quan	haja	llegit	el	llibre,	te’l	tornaré	com	me	l’has	deixat,	sense	rebregar-lo.
 Et promet que quan haja llegit el llibre, te’l tornaré           me l’has deixat, sense rebregar-lo.

4.	Finalment	va	acceptar	l’encàrrec,	per	bé	que	sense	massa	entusiasme.
 Finalment va acceptar l’encàrrec,          sense massa entusiasme.

5.	Per	tal	de	repoblar	aquest	bosc	necessitarem,	com	a	màxim,	cinc	mil	arbres,	entre	alzines	i	sureres.
 Per tal de repoblar aquest bosc necessitarem         , cinc mil arbres, entre alzines i sureres.

6.	Andreu	m’ha	confirmat	que	està	disposat	a	negociar	el	preu	en	cas	que	li	faces	una		  
proposta raonable.

	 Andreu	m’ha	confirmat	que	està	disposat	a	negociar	el	preu	       li faces una   
proposta raonable.

7.	El	conseller	de	Cultura	lliurarà	enguany	guardons	als	actors	i	a	les	actrius	en	la	cerimònia	dels	
Premis	de	les	Arts	Escèniques.

 El conseller de Cultura          lliurarà enguany.

8.	Segons	la	patronal	i	els	sindicats,	un	increment	dels	salaris	recuperaria	el	poder	adquisitiu	perdut	
en els anys i, de retop, estimularia el consum intern.

 Segons la patronal i els sindicats, un increment dels salaris recuperaria el poder adquisitiu 
perdut en els anys i,         , estimularia el consum intern.

9.	L’obra	ha	costat	finalment	una	quantitat	quatre	vegades	superior	a	la	licitada.
	 Respecte	del	valor	de	licitació,	el	preu	de	l’obra	s’ha	incrementat	finalment	en	una	quantitat	       

             .

10.	Cal	que	tragues	de	la	bossa	un	regal	per	a	les	seues	filles.
 Cal que             tragues          .

  3. 

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS
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11.	Mireia	s’ha	refredat	i	ha	hagut	d’estar-se	al	llit	tot	el	cap	de	setmana.	Sort	que	vam	tindre	la	pensada	
d’ajornar	el	viatge	a	Portugal	fins	a	les	vacances	d’estiu!

 Mireia s’ha refredat i ha hagut d’estar-se al llit tot el cap de setmana.                que vam tindre 
la	pensada	d’ajornar	el	viatge	a	Portugal	fins	a	les	vacances	d’estiu!

12.	Maria	Josep	s’ha	cansat	de	les	teues	contínues	excuses;	necessita	que	li	digues	la	veritat.
 Maria Josep s’ha cansat            t’excuses contínuament; necessita que li digues la veritat.

Llegiu el text següent i, per a cada espai buit, marqueu en el quadern de respostes l’opció 
adequada al context. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Els	acords	fiscals	secrets	entre	companyies	i	governs	per	rebaixar	artificialment	els	seus	impostos,	que	

priven   0  	de	 la	UE	de	 la	recaptació	que	els	correspon,	s’han	multiplicat	encara	més	després	de	 la	

filtració	de	LuxLeaks	    13     	novembre	del	2014,	detalla	un	informe	d’Eurodad.	    14     	la	UE,	els	acords	

fiscals	secrets	amb	multinacionals	van	créixer	el	49%	durant	el	2015,	i	van	arribar	a	la	nova	xifra	rècord	

de	1.444,	indica	Eurodad.	Els	augments	percentuals	més	importants		    15      a Bèlgica i Luxemburg 

(248%	i	50%).	Fins	i	tot	a	Espanya	aquests	pactes	fiscals	van	créixer	el	18%	el	2015,	    16      60 en vigor, 

que	superen	l’augment	percentual	d’Holanda	(16%).

Lluny	de	prohibir	aquests	acords	fiscals,	la	UE	els	ha	avalat	     17    	els	governs	els	comuniquin	a	la	resta	

d’executius	de	la	UE	des	de	l’1	de	gener.	Però	la	normativa	adoptada	pel	Consell	de	Ministres	de	la	UE	

manté	secret	el	contingut	dels	pactes	per	al	ciutadà,	fet	que	impedeix	un	escrutini	públic	del	seu	abast	

real.	La	Comissió	Europea	només	    18      rebrà una informació parcial.

  19   	 l’escàndol	 de	 Lux	Leaks,	 la	 Comissió	 Europea	 va	 obrir	 investigacions	 sobre	 alguns	 casos	

concrets	corresponents	a	Irlanda,	Holanda,	Bèlgica	i	Luxemburg	i	ha	exigit	el	pagament	dels	impostos 

     20     	per	Apple,	Starbucks,	BP,	InBev	i	Fiat.	Però	els	governs	d’aquests	països	s’han	alineat	amb	les	

multinacionals i     21     	la	decisió	al	Tribunal	de	Justícia	de	la	UE,	i	han	preferit	perdre	aquesta	recaptació	

mentre	imposen	als	seus	ciutadans	ajustos	en	la	despesa	pública.	

Pels	seus	pactes	fiscals	i	els	seus	sistemes	perquè	les	grans	companyies	rebaixin	a	gairebé	res	la	seva	

tributació,	Holanda,	 Irlanda,	 Luxemburg	 i	 Xipre	 figuren	 entre	 els	 deu	 paradisos	 fiscals	 que	 ofereixen	

mesures	més	agressives	d’evasió	fiscal	del	món.	    22     ,	les	mesures	legals	adoptades	per	la	UE	són	

mers retocs.

  4. 

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS
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RESPOSTES

0 a. altres països b. als altres països c. els altres païssos
13 a. al b. el c. en
14 a. A	nivell	de b. En	l’àmbit	de	 c. En	quant	a
15 a. s’hi	van	produir b. se’n	produiren c.	es	produïren
16 a. i	n’hi	ha	un	total	de b. totalitzant-se’n		 c.	i	hi	ha	un	total	de
17 a. sempre	i	quant b. amb	l’obligació	que c.	sempre	i	quan
18 a. en b. Ø c.	hi
19 a. Arran b. Arrel	de c.	Arran	de
20 a. el·ludits	 b. eludits  c. al·ludits
21 a. han	recorregut b. han	recorregut	contra c.	han	recurrit
22 a. Això	no	obstant b. Tammateix c.	No	obstant	açò

Esmeneu les 14 errades gramaticals que hi ha en el text següent. Corregiu només el que 
siga incorrecte i escriviu-ho en el quadern de respostes. Les formes correctes corregides 
descomptaran	en	la	puntuació	final.	Fixeu-vos	en	l’exemple	(número	0).

Homenatge a Nules: 80 anys de la Guerra Civil

En Homenatge a Nules: 80 anys de la Guerra Civil s’hi   0  	mostren	fotografies	de	la	destrucció	

d’edificis	públics,	religiosos	i	particulars	de	la	 localitat	de	Nules	durant	 la	Guerra	Civil	espanyola.	

Dels	2.200	habitatges	que	hi	havia	al	poble,	van	quedar	afectats,	parcial	o	 totalment,	1.800.	En	

l’exposició	 també	s’exposen	mapes	de	guerra,	actes	de	 l’Ajuntament,	escrits	de	soldats	des	del	

front,	circulars	oficials,	carnets	i	cartells	de	la	Creu	Roja.	No	falten	testimonis	orals	de	qui	hi	van	

passar	la	guerra	i,	a	més,	n’hi	ha	una	llista	que	recull	el	nom	de	totes	les	persones	que	hi	van	morir	

durant	la	contesa,	bé	si	eren	de	Nules	o	bé	si	hi	estaven	circumstancialment.	

Aquesta	mostra	és	un	homenatge	que	recorda	uns	fets	de	la	Guerra	Civil	que	porten	molts	anys	

silenciats.	Des	de	la	Universitat	s’està	fent	un	gran	esforç	en	posar	en	relleu	el	significat	de	la	batalla	

de	Llevant.	En	concret,	es	vol	destacar	el	cas	del	municipi	de	Nules	−anomenat	pels	historiadors	

la	Guernica	de	la	Plana−	que	va	ser	destruït	quasi	totalment,	raó	per	la	qual	els	seus	habitants	van	

haver	d’anar	refugiats	a	altres	pobles	del	voltant	perquè	el	front	va	quedar	estancat	en	la	localitat	

durant	uns	quants	mesos.

Així	doncs,	us	convidem	a	visitar	aquesta	mostra	per	a	què	prenguem	consciència	de	la	tragèdia	i	

evitem	que,	conforme	ha	vingut	ocorrent,	aquests	fets	queden	en	l’oblit.	

uji.es (adaptació)

  5. 

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS
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Llegiu el text següent i per a cada espai buit escriviu en el quadern de respostes un únic 
mot adequat al context, segons el que hi ha escrit entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple 
(número 0).

Salmons,	flamencs	i	antioxidants

Què	tenen	en	comú	els	flamencs,	els	llamàntols	i	els	salmons?	Tots	tres	comparteixen	un	color	  0     

(de color de rosa)	característic,	i	que	en	realitat	no	els	és	propi	del	tot.

El	color	rosat	típic	de	la	carn	del	salmó,	de	les	plomes	dels	flamencs	i	de	la	    37    (embolcall dur i rígid 

d’un animal)	dels	llamàntols	el	produeix	l’astaxantina,	una	molècula	de	la	família	dels	carotenoides	

que,	a	més	de	ser	antioxidant,	presenta	aquest	color	 rosat	 tan	característic,	però	cap	d’aquestes	

tres	espècies	d’animals	té	la	capacitat	de	fabricar-la	i	l’aconsegueixen	de	la	dieta.	Els	tres	inclouen	

en	el	menú	habitual	un	bon	   38   (quantitat)	de	petits	crustacis,	com	el	famós	krill,	que	són	els	que	

contenen	aquest	color.	

Els animals en llibertat no tenen problemes per    39    de (posar en possessió d’allò que és necessari, 

fer que ho tinga)	la	quantitat	necessària	d’aquest	krill,	però	si	són	criats	en	   40    (condició de qui 

és privat de llibertat o pres),	la	seua	dieta	ja	no	és	la	mateixa,	acostuma	a	faltar-hi	el	krill	i,	per	tant,	

el    41    (substància que confereix color).	La	conseqüència	és	que	els	flamencs	dels	zoològics	o	els	

salmons de piscifactories creixen mostrant un bonic color    42    (que tira a blanc) o    43    (que tira  

a gris),	que	no	tindria	més	importància	però	que	fa	que	semblen	   44    (forasters, estranys). 

Les	piscifactories	es	van	adonar	que	ningú	no	comprava	salmó	de	color	blanc,	per	molt	que	explicaren	

que	les	propietats	   45    (relatiu o pertanyent a la nutrició)	eren	les	mateixes.	El	salmó	ha	de	tenir	

color salmó i punt.

Aconseguir	les	quantitats	de	krill	necessàries	seria	econòmicament	   46    (que no té probabilitats 

de prosperar)	i,	en	realitat,	no	cal,	ja	que	l’únic	que	interessa	és	el	color.	De	manera	que	afegeixen	

astaxantina	a	la	dieta	dels	salmons	poc	abans	d’eixir	al	mercat.	En	fer-ho,	la	carn	agafa	el	color	que	

els	clients	esperen,	i	tothom	content.	Al	zoològic	també	n’hi	afegeixen,	en	menys	quantitat,	però	més	

sovint,	per	tal	que	els	visitants	troben	els	flamencs	del	color	rosa	que	esperen	veure.

 6. 

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS
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D’entrada	pot	semblar	sorprenent	i	hi	ha	qui	   47    (es preocupa).	Ens	estan	venent	salmó	tenyit?	Bé,	tot	depèn	

de	com	vulguem	jugar	amb	les	paraules.	Estrictament	el	salmó	natural	també	està	tenyit,	i	la	substància	que	

li	donen	perquè	agafe	color	és	la	mateixa	que	li	dona	el	color	al	salmó	natural.	No	està	formant	part	d’un	

crustaci    48    (extraordinàriament menut, diminut),	però	aquest	és	un	detall	   49    (que no té una especial 

importància) pel	que	fa	a	la	bioquímica	del	producte.

També	és	curiós	veure	les	paletes	de	color	que	hi	ha	per	triar	el	to	que	vols	aconseguir	per	a	la	carn	del	salmó	

en	funció	de	com	de	concentrada	estiga	l’astaxantina.	A	més,	com	que	és	un	antioxidant	natural,	hi	ha	qui	el	

pren com a    50    (allò que s’afig a una cosa per fer-la més completa)	alimentari,	tot	i	que	la	seua	eficàcia	real	

no	està	gaire	clara.	En	tot	cas,	jo	no	m’arriscaria	a	tenir	la	pell	o	la	carn	de	color	salmó.

Ara.cat (adaptació)

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS
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Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera part haureu de fer una intervenció oral 
tot reformulant la informació d’un text. En la segona part haureu de defensar  davant d’una 
altra persona els arguments que us donem en un text que haureu llegit prèviament.

COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ, INTERACCIÓ 
I MEDIACIÓ ORALS

ESBORRANY
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