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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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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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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
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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:

ACTIVITAT 3

0 Hi havia dos jugadors amb sengles balons.

1 Ens va dir: “           	l’orxata	i		                           tanta com vulgueu!”.

2 Aquest	establiment	romandrà	tancat		                                                              .

3

Et	promet	que	quan	haja	llegit	el	llibre,	te’l	tornaré

me	l’has	deixat,	sense	rebregar-lo.

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

5
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	                                li faces 
una proposta raonable.

7 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,	                                                                                                                                      ,	        
estimularia el consum intern.

9
Respecte	del	valor	de	 licitació,	el	preu	de	 l’obra	s’ha	 incrementat	finalment	en	una 
quantitat	                                              .

10 Cal	que	                                tragues                                                  .

11
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	                               	t’excuses	contínuament;	necessita	que	li	
digues la veritat.

A0 B C D

Resposta	definitiva Resposta	anul·lada

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

Dueu beveu-ne

tot	i	que	/	encara	que	

	a	tot	estirar	/	pel	cap	alt	/	com	a	molt

sempre	que

els	n’hi	

indirectament	/	de	manera	indirecta	/	de	rebot	/	de	retop	/	de	retruc

quàdrupla	/	quadruplicada

els en un	de	la	bossa	/	un	regal

i	sort	encara	/	encara	gràcies	/	i	encara gràcies / gràcies / i encara bo / encara bo                                                                            

que	/	del	fet	que	

.	I	encara	sort	/	

des	de	les	14.00	h	fins	a	les	17.00	h

        tal	qual	/	tal com / igual com	                                                                                   	           

    igual    	   que    	 / 	   de  	  la  	       mateixa       	      manera       	   que    	 / 	   així    	     com/     	  de   	  la 	       mateixa       	     forma     	    que    	
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ACTIVITAT 4

ACTIVITAT 5

Forma incorrecta Forma correcta
0 s’hi es

23 van	quedar	 en	van	quedar	/	van	quedar-ne

24 parcial o totalment parcialment	o	totalment	/	parcialment	o	total

25 no falten No	hi	falten

26 de	qui	van	passar	 de	qui	hi	va	/	dels	qui	hi	van

27 n’hi	ha	una	llista hi	ha	una	llista

28 bé	si	eren	de	Nules	o	bé tant si eren de Nules com

29 porten molts anys silenciats que	fa	molts	anys	que	estan	silenciats	/	
silenciats durant molts anys

30 Des	de	la	Universitat	s’està La Universitat està

31 fent un gran esforç en fent	un	gran	esforç	a	/	fent	un	gran	esforç	per

32 van	haver	d’anar van	haver	d’anar-se’n	/	se’n	van	haver	d’anar

33 del voltant dels voltants

34 per	a	què perquè

35 conforme tal	com	/	com

36 ha	vingut	ocorrent ha	ocorregut

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)

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS
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ACTIVITAT 6

0 rosat

37 closca	/	corfa

38 nombre	/	grapat

39 proveir-se	/	fornir-se

40 captivitat	/	captiveri

41 pigment	/	colorant	/	tint

42 blanquinós	/	blanquí

43 grisenc	/	grisós

44 aliens	/	anòmals

45 nutricionals

46 inviable

47 s’inquieta	/	s’angoixa	/	s’amoïna	/	es	capfica	/	pateix

48 microscòpic	/	minúscul

49 irrellevant	/	insignificant	/	intranscendent	/	nimi	/	ínfim

50 suplement	/	complement	/	additiu

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

Forma incorrecta Forma correcta
0 s’hi es

23 van	quedar	 en	van	quedar	/	van	quedar-ne

24 parcial o totalment parcialment	o	totalment	/	parcialment	o	total

25 no falten No	hi	falten

26 de	qui	van	passar	 de	qui	hi	va	/	dels	qui	hi	van

27 n’hi	ha	una	llista hi	ha	una	llista

28 bé	si	eren	de	Nules	o	bé tant si eren de Nules com

29 porten molts anys silenciats que	fa	molts	anys	que	estan	silenciats	/	
silenciats durant molts anys

30 Des	de	la	Universitat	s’està La Universitat està

31 fent un gran esforç en fent	un	gran	esforç	a	/	fent	un	gran	esforç	per

32 van	haver	d’anar van	haver	d’anar-se’n	/	se’n	van	haver	d’anar

33 del voltant dels voltants

34 per	a	què perquè

35 conforme tal	com	/	com

36 ha	vingut	ocorrent ha	ocorregut






