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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.



C2

01

Escriviu el text en l’espai reservat.

ACTIVITAT 1

1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

JUNY 2018
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C21. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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C2

Marqueu l’opció elegida.   
Escriviu el text en l’espai reservat. 

ACTIVITAT 2

a) b) 

1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

JUNY 2018
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1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

JUNY 2018
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ACTIVITAT 3

0 Hi havia dos jugadors amb sengles balons.

1 Lluïsa els va dir: “Porteu-n’hi uns quants / Dueu-n’hi uns quants,	que	estem	assedegats!”	

2  Se l’hi va passar.

3 Sentia	més	prompte / aviat / aïna / tost / aïnes	fred	que	calor.

4 Després	de	fer-n’hi	un	poc,	descansarem.

5
Vull	que	em	respongueu, almenys / com a mínim / pel cap baix,	 les	preguntes	dels	
primers exercicis.

6 No tinc res més a dir-vos 

7
Sempre fa les coses d’amagat / ocultament / de manera oculta / amagant-se / 
subreptíciament / d’una manera subreptícia	perquè	no	el	vegen.

8 La va felicitar i animar   alhora / al mateix temps / a la vegada       

9 Repartiu-los un full en blanc a mesura que / segons vagen entrant a classe.

10 Ens	han	plantejat	un	problema la resolució del qual  és	dificultosa.

11 Ho	han	aconseguit	fer	bé	a força de / de tant de / a pur de repetir-ho.

12
Ens va dir: “ Cloeu / Finalitzeu / Acabeu / Poseu fi a / Concloeu / Termineu la sessió de 
cine	ara	mateix!”

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

C22. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

JUNY 2018
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ACTIVITAT 4

ACTIVITAT 5

Forma incorrecta Forma correcta
0 varis diversos

23 front d’altres enfront d’altres / davant d’altres

24 amb tot l’observat
amb tot el que s’ha observat / amb tot allò que s’ha 
observat

25 Fins aquestes pastures Fins a aquestes pastures

26 Unes senyals identitàries pròpies Uns senyals identitaris propis / unes senyes 
identitàries pròpies

27
Sistema institucional ramader en què 
hi tenien sistema institucional ramader en què tenien

28 patrimoni arquitectònic que s’associa patrimoni arquitectònic que s’hi associa

29 Hi ha qui pensen Hi ha qui pensa / N’hi ha que pensen

30 concebits ja en l’antiguitat concebuts ja en l’antiguitat

31 A Espanya, recordar que
A Espanya, cal recordar que / s’ha de 
recordar que / convé recordar que...

32 Hom poden pensar Hom pot pensar / Es pot pensar

33 com a una pràctica com una pràctica

34 dissent dissenteix / dissentix

35 consistent en fer consistent a fer / que consistia a fer

36 enlloc d’incisions en lloc d’incisions

0 a) b) c)
13 a) b) c)

14 a) b) c)

15 a) b) c)

16 a) b) c)

17 a) b) c)

18 a) b) c)

19 a) b) c)

20 a) b) c)

21 a) b) c)

22 a) b) c)

C2 2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

JUNY 2018
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ACTIVITAT 6

0 acomodada

37 opulent, fastuós, sumptuós, pompós, esplendorós, ostentós, valuós, preciós

38 esguarda, fita, aguaita, guaita, sotja, vigila

39 franca, espontània, cordial, transparent

40 vigor, vitalitat, nervi, tempre, tremp, fermesa, potència, intensitat

41 palesen, evidencien, manifesten, revelen, demostren, assenyalen, denoten, 
reflecteixen, reflectixen

42 assolit, atès, alcançat

43 atorga, confereix, atribueix, assigna, adjudica, aporta

44 assenyala, apunta, indica, explica, conta, confessa, exposa, esmenta, 
comenta, refereix/referix, relata, reporta, narra, revela

45 censurable, inadmissible, rebutjable

46 argamassa, unió, aglutinant, aglutinador

47 erigien, enlairaven

48 prototip

49 passadís, galeria

50 mil·lenni

2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

JUNY 2018
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ESBORRANY

JUNY 2018






