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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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Tot seguit escoltareu un àudio sobre el primer viatge espacial turístic. 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.

Formes	part	del	gabinet	de	premsa	de	l’empresa	aeronàutica	SpaceX	i	t’han	encarregat	que	
redactes	una	entrada	en	la	pàgina	web	de	la	companyia	amb	la	finalitat	de	publicitar	el	primer	
viatge	al	 voltant	 de	 la	Lluna	pensat	 per	a	 turistes.	El	 text	 ha	de	 contenir,	 com	a	mínim,	 la	
informació següent:

-	Experiència	prèvia	de	l’empresa	en	vols	aeronàutics
-	Lloc	i	data	en	què	es	produirà	l’enlairament
-	Característiques	de	la	nau	i	del	vol
-	Preparació	específica	dels	passatgers

1. 

C1

ESBORRANY

COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA



02

C1

Trieu una de les dues opcions i redacteu un text que continga entre 230 i 270 paraules. Escriviu 
el text en el quadern de respostes. 

a. 		En	les	societats	occidentals	com	la	nostra,	problemes	com	el	sobrepès	són	cada	vegada	
més	freqüents.	Escriu	un	article	per	al	diari	local	amb	algunes	recomanacions	bàsiques	
per intentar evitar-lo o almenys disminuir-ne la incidència.

b.   Una	empresa	de	ferrocarrils	ha	convocat	un	concurs	de	narrativa	breu	en	què	el	tema	
de	les	narracions	ha	de	ser	una	història	o	una	anècdota	que	transcórrega	en	un	tren.	
Com	que	tu,	d’anècdotes	en	el	tren,	en	tens	per	a	donar	i	vendre,	decideixes	presentar-
n’hi	una.

2. 

ESBORRANY

COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA



03

C1C1

ESBORRANY

COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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C1CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

Llegiu el text següent i escriviu en el quadern de respostes les paraules correctes i 
adequades al context. Fixeu-vos en l’exemple (0).

·	Hi	ha	buits	que	s’han	d’omplir	flexionant	el	mot	que	hi	ha	entre	parèntesis.
·	Si	no	hi	ha	cap	mot	entre	parèntesis,	s’ha	d’emplenar	amb	el	mot o els mots més   
 adequats en cada cas.

L’oli del Priorat

El Priorat     0     (perífrasi d’obligació + viure)	en	qualsevol	moment	de	l’any	i	no	només	per	enamorar-

se	dels	seus	vins.	Els	pobles	del	nord	de	la	comarca	són	grans	productors	d’oli	d’oliva	verge	extra	i	

hem	decidit	acostar	     1      (combinació pronoms febles) en plena tardor per participar en la campanya 

de	recollida	de	l’oliva.

Arribem	a	les	10	h	a	Margalef,	un	poble	tranquil	i	ple	d’encant	a	la	riba	del	riu	Montsant,	    2     (relatiu) 

els	paisatges	d’oliveres	     3     (participi de disposar) en feixes esglaonades amb marges de pedra 

seca		dominen	l’horitzó.	En	aquest	poble	han	fet	una	aposta	clara	pel	turisme	vinculat	al	producte							     

4     (relatiu)	viu	una	part	important	dels	veïns,	l’oli,	i	conviden	a	gaudir	     5      (pronom feble) en 

primera	persona	a	 tothom	que	s’hi	acoste.	Primer	de	 tot	passem	per	 la	Fonda	Margalef,	on	ens	

preparen	un	esmorzar	tradicional	amb	formatges,	remenat	d’ous,	embotits,	pa	amb	tomàquet	i	oli	

d’oliva	verge	extra	Priordei,	que	és	el	que	s’elabora	al	poble.	     6       (perifrasi d’obligació + agafar) 

forces,	perquè	aquest	matí	haurem	de	fer	de	     7      (pagès, masculí plural).

Som	en	plena	collita	de	l’oliva	arbequina	i	     8      (acostar-se, nosaltres)	a	una	de	les	finques	     9      

afores	de	Margalef	de	Montsant	per	entendre	com	s’elabora	el	millor	oli	del	Priorat	i	viure	en	primera	

persona	tot	el	procés	de	producció.	     10     	manera	manual,	els	llauradors	dels	pobles	que	formen	

part	de	la	cooperativa	Vinícola	del	Priorat	     11      (recollir) les olives als mesos de novembre i 

desembre.	Les	bones	condicions	climàtiques	de	la	comarca	i	un	     12      (adjectiu que deriva de cura) 

procés	artesanal	     13      (permetre) elaborar un producte de cinc estrelles a partir de les petites i    

14      (adjectiu que deriva de suc)	olives	arbequines.

Participar	en	aquesta	recollida	manual	del	fruit	amb	un	agricultor	local	és	tota	una	experiència	per	

entendre la      15      (substantiu derivat de dur)	d’una	feina	que,	tant	si	plou	com	si	fa	fred,	s’ha	de	

fer      16      (locució adverbial que vol dir lentament)	i	amb	cura	fins	a	reunir	milers	de	quilos	d’olives	

per	obtenir-ne	el	màgic	or	líquid.

3. 

C1
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A continuació hi ha deu 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.	És	igual	que	telefone	o	no:	li	enviarem	el	document	per	correu.
         ; li enviarem el document igualment per correu.

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

18.	Encara	que	tinguem	un	programari	net	de	virus,	la	responsabilitat	és	de	l’usuari.
              tenim un programari net de virus, la responsabilitat és de l’usuari.

19.	Per	què	no	poses	el	pitxer	damunt	la	taula?
Per	què	no	          poses?

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

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

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

23.	A	Miquel	sempre	li	han	fet	por	les	aranyes.
Miquel sempre ha tingut por            les aranyes.

24.	Si	vas	al	forn,	compra’m	un	pastís	de	xocolate	però	no	digues	a	la	mare	que	me	l’has	comprat.
Si vas al forn, compra            de xocolate però no            digues.

25.	Ha	plogut	molt	el	cap	de	setmana,	per	això	no	hem	anat	a	córrer.
No hem anat a córrer           ha plogut molt el cap de setmana.

26.	A	partir	d’ara	no	se	m’oblidaran	les	coses,	em	compraré	una	agenda.
          no se m’oblidaran les coses, em compraré una agenda.

4. 

C1
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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).

Sant	Pere	de	Rodes	es	troba	al	municipi	del	Port	de	la	Selva,	a	la	comarca	   0   	de	l’Alt	Empordà,	    

27    	alçada	de	la	serra	de	Rodes.	La	via	més	habitual	per	    28    	és	des	de	Figueres,	on	es	pot	

sortir	de	l’AP-7	i	agafar	la	carretera	en	direcció	a	Llançà,	trencar	cap	a	Vilajuïga	i	des	d’ací	enfilar	    

29     Sant Pere de Rodes.

Sant	Pere	de	Rodes	és	un	monument	    30    	de	l’art	romànic	català	i	l’església	del	monestir		és	

un	dels	edificis	més	destacats	del	segle	xi a	Europa.	L’absis	central,	amb	cripta	i	girola,	la	solució	

arquitectònica	de	les	naus,	i	la	presència	precoç	de	capitells	magníficament	esculpits,	    31     una 

gran originalitat.

Són	diversos	els	 testimonis	de	 la	presència	d’una	ocupació	antiga	del	 lloc,	 comprensible,	d’altra	

banda,	 pel	 seu	 privilegiat	 emplaçament	 estratègic.	Tot	 i	 que	 es	 desconeix	 quina	mena	 d’edificis	    

32    .	Algunes	de	les	peces	són	clarament	d’època	romana,	concretament	del	segle	    33    . Dos 

d’aquestes	van	ser	reaprofitades	en	època	romànica	a	la	portada	de	l’església,	com	ho	va	ser	també	

el marbre     34     es va     35    	la	major	part	d’aquesta	portada.

La	construcció	localitzada	més	antiga	és	d’època	ja	    36     (segle vi).     37     conservat els fonaments 

i	és	un	edifici	de	planta	rectangular.	Es	troba	a	llevant	del	monestir	i	al	segle	xi     38     el claustre. 

RESPOSTES

5. 

C1

0 a. gironesa b. gironenca c. gironina
27 a. a	mitja b. a mig c. a	mitjana
28 a. arribar b. arribar-ne c. arribar-hi
29 a. a b. cap a c. Ø
30 a. cabdal b. capdal c. cabdall  
31 a. n’atorguen b. l’atorguen c. atorguen
32 a. devia	d’haver b. devia	d’haver-hi c. devia	haver-hi
33 a. I dC b. I DC c. I d.C
34 a. amb	el	que	 b. amb	que	 c. amb	què	
35 a. composar b. compondre c. afaisonar 
36 a. tardana b. tardorenca c. tardia
37 a. Se	n’han b. S’han c. S’hi	han
38 a. es va adossar b. s’hi	va	adossar c. s’hi	va	adosar

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).

La toponímia en la defensa del paisatge

L’estudi		   0    (relatiu o pertanyent a la toponímia)	dels	nuclis	habitats	de	l’Horta	de	València,	on	

el paisatge     39     (relatiu o pertanyent a l’hort)	és	desaparegut	des	de	fa	    40     (sèrie de deu 

anys, plural)	o	segles,	ens	mostra	que	en	el	passat	hi	predominava	un	agrosistema	    41     (relatiu  

a l’aigua, als hídrics),	basat	en	 l’aprofitament	de	 les	aigües	del	Túria,	que	 fou	 la	principal	 font	de	

riquesa	de	la	comarca	fins	a	la	primeria	del	segle	xx.	Darrere	de	la	    42     (amagada, oculta)	toponímia	

de	l’Horta	s’oculta	una	riquesa	patrimonial	i	paisatgística	desapareguda	que	forma	part	de	la	identitat	

comarcal.	Donant	a	conèixer	el	significat	dels	topònims	    43     (pertanyent a la ciutat) principals de 

l’Horta	    44     (fem propici)	que	la	ciutadania	sàpia	que	allà	on	hui	hi	ha	el	seu	    45     (casa),	en	el	

passat	hi	va	haver	un	paisatge	agrari	excepcional	basat	en	una	tradició	    46     (antiga, de més de  mil 

anys)	d’aprofitament	de	l’aigua.	Els	urbanites	que	hui	    47     (habiten, viuen)	l’Horta	–desconeixedors	

del	seu	espai	local	immediat–	tenen	l’oportunitat	de	descobrir-ne	una	riquesa	patrimonial	toponímica	

i	el	paisatge	perdut	que	s’hi	oculta	i,	d’aquesta	manera,	valorar	més	tant	allò	que	sobreviu	d’horta	

com la     48     (labor, treball)	que	duen	a	terme	els	llauradors	de	hui	dia	per	a	    49     (conservar-

la, mantenir-la).	La	conservació	de	l’horta	no	és	cap	fet	    50     (d’altri, estrany)	als	habitants	de	

la	comarca:	contribueix	a	millorar-ne	la	qualitat	de	vida	des	del	punt	de	vista	ambiental,	econòmic,	

cultural i identitari.

Mètode (adaptació)

6. 

C1 CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS
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C1C1COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera part haureu d’exposar la vostra opinió 
sobre	un	 text	que	haureu	 llegit	prèviament.	En	 la	segona,	haureu	de	participar	en	una	
situació comunicativa amb una altra persona.
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ESBORRANY
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