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ÀREA PERCENTATGE PUNTUACIÓ

1. Comprensió oral 30 %

2. Comprensió escrita 25 %

3. Expressió escrita 15 %

4. Expressió i interacció orals 30 %

TOTAL 100 %

QUADERN D’EXAMEN



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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Aquesta àrea consta de sis exercicis. Els textos de cada exercici els escoltareu dues vegades 
i tindreu temps per a respondre a les preguntes.

Escolteu les preguntes o situacions següents i marqueu en el quadern de respostes l’opció 
més adequada en cada cas. Escolteu la pregunta o situació i, a continuació, llegiu les tres 
opcions possibles. Quan l’escolteu per segona vegada, marqueu en el quadern de respostes 
l’opció correcta. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta. Fixeu-vos en 
l’exemple (número 0).

Exemple:

 0. El teu amic fa mala cara. Saps què li passa?

a) Deu estar preocupat.

b) Estaria malalt.

c) Serà trist.

 1. 
a)	 Ho	trobe	boníssim.

b) No li agrada res.

c)	 No	m’agrada	gens.

 2. 
a.	 La	setmana	que	ve.

b) La setmana passada.

c)	 Despús-ahir.

 3. 
a)	 He	quedat	per	anar	al	cinema.

b)	 M’he	quedat	per	anar	al	teatre.

c)	 M’he	trobat	amb	un	amic	per	anar	a	la	piscina.

 4. 
a)		 El	vull	ben	fi.

b) El vull ben fet.

c) El vull madur.

 5. 
a) Algú.

b) Algun.

c) Ningú.

  1. 

1. COMPRENSIÓ ORAL
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 6. 
a) Molta sort!

b)	 Enhorabona!

c) Ànim!

 7. 
a)	 On	podria	buscar	una	oficina	de	correus?

b)	 L’oficina	de	correus	està	al	voltant?

c)	 Disculpe,	sap	on	hi	ha	una	oficina	de	correus?

 8. 
a) Treballa en un vaixell.

b) És un peix.

c) Fa de pescador.

 9. 
a)	 Sí,	però	en	queda	poca.

b)	 No	en	queda	cap.

c)	 Sí,	en	queda	molt.

10. 
a) És curt i molt ample.

b)	 És	alt	i	més	aviat	prim.

c)	 És	baixet	i	una	miqueta	greixós.

Escolteu aquests quatre diàlegs curts i marqueu en el quadern de respostes a quina imatge 
corresponen. Cada diàleg l’escoltareu dues vegades. Només hi ha una resposta correcta per 
a cada diàleg. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Exemple:

 0. D’on ve Miquel?

  2. 

 A.      B.        C.    D.

1. COMPRENSIÓ ORAL
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11. Quin plat li portarà el cambrer?

12. On és la motxilla?

 A.          B.                 C.            D. 

 A.                          B.

 C.                          D.

1. COMPRENSIÓ ORAL
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13. A quina hora passarà Manel a recollir Tània?

14. Qui són els pares desapareguts?

 A.       B. 

1. COMPRENSIÓ ORAL

 C.       D. 

 A.          B.                 C.            D. 
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Escolteu aquest text sobre un taller taller infantil i marqueu en el quadern de respostes si les 
afirmacions són vertaderes (V) o falses (F). El text l’escoltareu dues vegades. Fixeu-vos en 
l’exemple (número 0).

Exemple:

   0. Aquest dijous comença el taller.

 15. L’activitat	consisteix	a	fer	una	còpia	del	mapa	del	pare	Tosca.	

 16. Els	xiquets	de	8	anys	poden	assistir	al	taller.

 17. Hi	haurà	dues	sessions	al	matí	i	una	a	la	vesprada.

 18. Qui	reserve	l’entrada	amb	antelació	tindrà	un	descompte.

 

Escolteu el següent anunci de la immobiliària Quatre Cases i marqueu en el quadern de respostes 
l’opció més adequada en cada cas. El text l’escoltareu dues vegades. Només hi ha una resposta 
correcta per a cada pregunta.

Exemple:

0. La immobiliària... 

a) Posa un pis en lloguer.

b) Posa un pis en venda.

c) Posa un local en venda.

19. El pis en venda...

a) es troba al centre.

b)	no	es	troba	al	centre	però	està	ben	comunicat.

c)	no	es	troba	al	centre	però	té	estació	de	tren	prop.

20. En el pis en venda...

a)	l’habitació	gran	té	un	armari	de	paret.

b)	cap	habitació	té	armaris.

c)	les	habitacions	individuals	tenen	armari	de	paret.

21. La cuina del pis...

a) es reformarà en el termini de dos anys.

b) està acabada de reformar.

c)	es	va	reformar	fa	uns	quants	anys.

  3. 

  4. 

1. COMPRENSIÓ ORAL
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22. La	finca	on	es	troba	el	pis…

a) preveu tenir ascensor en dos mesos.

b)	té	ascensor	des	de	fa	dos	anys.

c) tindrà ascensor en el termini de dos anys.

Escolteu les següents notes de veu enviades per WhatsApp i indiqueu en el quadern de 
respostes quina és la resposta més adequada per a cada missatge. Hi ha dues respostes que 
no corresponen a cap missatge. Fixeu-vos en l’exemple (número 0). 

Escolteu aquesta biografia del poeta valencià Ausiàs March i escriviu en el quadern de 
respostes la informació que falta segons el que sentireu. El text l’escoltareu dues vegades.
Fixeu-vos en l’exemple.

Exemple:

0. Ausiàs March és el gran poeta valencià del segle ............ .

27.	Ausiàs	March	va	nàixer	l’any	............ .

28.	Quins	membres	de	la	seua	família	també	escrivien	versos?	............ .

29.	Ausiàs	March	va	passar	la	major	part	de	la	seua	vida	a		............ .

30.	Ausiàs	March	va	tenir		............ fills	legítims.

  5. 

  6. 

Notícies Titulars

 0. Nota 0 Z. Ho sent, no puc. Ho deixem per a un altre dia.

23. Nota 1 A. D’acord.	No	sabia	que	la	reunió	s’havia	cancel·lat.

24. Nota 2 B. Sí,	sí	que	hi	aniré,	però	espereu-me	que	arribaré	tard	perquè	el	tren	s’ha	retardat.

25. Nota 3 C. Ara	només	falta	el	sucre	i	posar-ho	tot	al	forn.

26. Nota 4 D. No	patisques,	t’espere	ací	i	anem	junts.

E. Ara	falta	un	litre	de	llet,	el	sucre	i	posar-ho	a	la	nevera.

F. Sí,	sí,	no	ens	queda	sucre,	vi,	sal	i	oli.	Ah,	ni	ous.

1. COMPRENSIÓ ORAL
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  Aquesta àrea consta de quatre exercicis. Haureu de respondre a cada exercici en el quadern  
  de respostes segons les instruccions dels enunciats.

Llegiu aquest text i marqueu en el quadern de respostes si les afirmacions són vertaderes (V)  
o falses (F). Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

L’ecoturisme està de moda

Les rutes ecoturístiques són una de les millors formes de conéixer la Comunitat Valenciana i ací en tens 

alguns exemples. Descobreix-los!

Ruta de l’arròs a Cullera.	Al	municipi	de	Cullera	viuràs	una	experiència	gastronòmica	en	contacte	amb	la	

naturalesa.	Podràs	admirar	i	recórrer	els	camps	de	cultiu	d’arròs	en	una	visita	guiada.	Els	experts	t’explicaran	

el	procés	per	a	obtenir	un	producte	d’excel·lent	qualitat	i	et	deixaran	que	ho	intentes	pel	teu	compte.

També	coneixeràs	el	Museu	de	l’Arròs,	on	descobriràs	grans	històries	sobre	aquest	cereal.	A	través	de	

projeccions	audiovisuals	i	tallers	et	mostraran	com	es	produïa	aquest	aliment	de	manera	tradicional	i	també	

com	van	anar	incorporant-se	les	màquines	en	aquest	procés.	A	més,	hi	ha	una	àrea	on	podràs	compartir	

un	berenar	amb	la	teua	família	entre	camps	d’arròs.	El	museu	no	obri	els	dilluns.	El	seu	horari	de	visita	és	

de	10	a	19	hores,	i	els	diumenges	de	10	a	15	hores.

Ruta de la taronja a Carcaixent.	El	municipi	de	Carcaixent	és	conegut	pel	cultiu	de	la	taronja.	En	aquesta	

ruta	 coneixeràs	 l’antic	magatzem	de	Ribera,	 que	 conserva	 un	 estil	modern	malgrat	 la	 seua	 antiguitat,	 

i	aprendràs	la	manera	tradicional	del	cultiu	d’aquesta	fruita.	També	podràs	apreciar	el	procés	de	producció	

actual	i,	a	més,	et	permetran	comprar	el	producte	que	tu	mateix	arreplegues	de	la	plantació.	La	zona	verda	

més	important	del	municipi,	el	parc	Navarro	Daràs,	és	l’última	parada	de	la	ruta.

Ruta per l’Albufera de València.	En	aquest	bell	parc	natural	es	troba	el	llac	més	gran	de	la	península.	Les	

seues	aigües	han	servit	de	suport	per	als	cultius	d’arròs	i	per	a	activitats	com	la	pesca.	Podràs	passejar	amb	

barca	per	les	aigües	de	l’Albufera	per	admirar	la	seua	bellesa	i,	al	mateix	temps,	aprendre	la	importància	

de conservar un lloc tan especial. 

Si	prefereixes	un	passeig	per	terra,	hi	ha	empreses	que	ofereixen	serveis	amb	bici,	així	podràs	conéixer	el	

lloc	d’una	altra	manera.	Ara	bé,	si	tenies	pensat	anar	amb	cotxe,	és	millor	que	ho	oblides,	ja	que	no	estan	

permesos.

I	un	altre	aspecte	important	són	les	visites	escolars,	que	ajuden	els	més	menuts	a	conèixer	aquest	lloc	tan	

fantàstic.

comunitatvalenciana.com (adaptació)

  7. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA
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Exemple:

0. A Cullera tindràs una experiència prop de la natura.

31.	En	la	ruta	de	Cullera	podràs	cultivar	tu	mateix	arròs	en	un	entorn	natural

32.	El	Museu	de	l’Arròs	explica	el	procés	de	producció	de	l’arròs	des	de	l’arribada	de	les	màquines.	

33.	El	magatzem	de	Ribera	és	un	edifici	modern	amb	un	estil	antic.

34.	Si	visites	el	magatzem	de	la	Ribera	podràs	collir	taronges	i	emportar-te-les	a	casa.

35.	L’Albufera	es	pot	visitar	amb	barca,	amb	bici	o	amb	cotxe.

36.	Les	visites	a	l’Albufera	són	adequades	per	a	adults	i	xiquets.

Llegiu el text següent i marqueu en el quadern de respostes l’opció més adequada. Fixeu-vos 
en l’exemple (número 0).

La Mostra Internacional de Titelles de la Vall d’Albaida tanca la XXXII edició amb un 
creixement del 20% en espectadors

La	Mostra	Internacional	de	Titelles	de	la	Vall	d’Albaida	(MIT)	ha	mobilitzat	prop	de	7.000	espectadors	
en	la	XXXII	edició	d’aquest	festival,	el	més	antic	de	les	arts	escèniques	valencianes.	“Enguany	s’hi	han	
afegit	quatre	noves	poblacions,	la	qual	cosa	ens	ha	permès	estar	presents	en	un	total	de	19	municipis	
i	arribar	a	nous	públics”,	ha	apuntat	la	directora,	Ángeles	González.

Les	27	funcions	programades	han	tingut	una	acollida	molt	bona,	sobretot	entre	el	públic	escolar	de	
la	comarca.	Les	representacions	obertes	al	públic	familiar	del	cap	de	setmana	també	han	tingut	molt	
d’èxit,	ja	que	pràcticament	s’han	venut	totes	les	entrades	de	les	funcions.

El	balanç	de	la	Mancomunitat	de	Municipis	de	la	Vall	d’Albaida	sobre	aquesta	nova	edició	de	la	MIT	és	
molt	positiu.	Durant	tres	dècades,	la	institució	ha	donat	suport	a	aquest	festival	i	té	un	important	paper	
organitzatiu.	Cada	any	desenvolupa	la	tasca	d’unir	esforços	per	a	portar	el	teatre	amb	titelles	a	tot	tipus	
de	poblacions,	ja	tinguen	300	o	30.000	habitants.	Els	criteris	artístics	sempre	han	sigut	els	mateixos,	
independentment	dels	nombre	d’habitants	de	cada	municipi	i	amb	l’objectiu	d’articular	la	comarca	a	
través	de	la	cultura.

Durant	quatre	dies,	del	10	al	13	de	novembre,	18	companyies	valencianes,	nacionals	i	internacionals,	
han	mostrat	els	seus	treballs	en	una	programació	que	valora	sobretot	la	qualitat	i	la	diversitat,	i	que	
s’ha	obert	per	primera	vegada	a	disciplines	com	ara	el	circ,	la	dansa	o	el	teatre	gestual.

“La	gent	ha	seguit	les	rutes	proposades,	ha	visitat	diferents	pobles	dins	de	la	programació	i	ens	ha	
transmès	la	seua	satisfacció.	També	ens	han	exposat	queixes,	és	cert,	però	hem	de	dir	que	han	sigut	
escasses.	Estem	molt	contents	perquè	s’ha	aconseguit	una	complicitat	amb	els	espectadors	que	no	és	
gens	fàcil.	Hem	de	tenir	en	compte	que	la	MIT	ha	generat	una	tradició	escènica	a	la	comarca	de	més	
de	30	anys,	el	públic	està	format,	és	exigent,	té	una	mirada	crítica,	demana	un	alt	nivell	de	qualitat”,	ha	

apuntat la directora del festival. 

  8. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA

mostratitelles.com
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Exemple:

0. La XXXII edició de la Mostra...

a) ha tingut més assistents que l’edició anterior.

b) ha tingut menys assistents que l’edició anterior.

c) ha tingut els mateixos assistents que l’edició anterior.

37. La	Mostra	Internacional	de	Titelles	a	la	Vall	d’Albaida...

a)	és	el	primer	festival	de	les	arts	escèniques	valencianes.

b)	és	un	dels	primers	festivals	de	els	arts	escèniques	valencianes.

c)	és	el	festival	de	les	arts	escèniques	més	recent.

38. A les funcions escolars...

a)	ha	assistit	molt	de	públic.

b)	no	ha	assistit	ningú.

c)	ha	assistit	molt	poc	públic.

39. Les	funcions	del	cap	de	setmana…

a) van estar totes plenes de públic

b)	van	estar	la	majoria	plenes	de	públic.

c)	només	algunes	van	arribar	a	l’ocupació	màxima

40. Les	actuacions	del	festival…

a)	tenen	lloc	en	poblacions	de	més	de	300	habitants.

b)	tenen	lloc	en	poblacions	de	més	de	30.000	habitants.

c)	tenen	lloc	en	qualsevol	tipus	de	població.

41. El	circ,	la	dansa	o	el	teatre	gestual...

a)	no	estaven	presents	fins	ara	en	la	Mostra.

b)	formen	part	de	la	Mostra	des	de	l’edició	de	l’any	passat.

c)	s’inclouran	en	l’edició	de	la	Mostra	de	l’any	que	ve.

42. Els assistents als espectacles...

a)	han	presentat	moltes	queixes.

b)	han	presentat	molt	poques	queixes.

c)	no	han	presentat	cap	queixa.

2. COMPRENSIÓ ESCRITA
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Llegiu els textos següents sobre diversos allotjaments i després els enunciats A-H. Marqueu 
en el quadern de respostes quin és l’enunciat més adequat per a cada text. Hi ha dos enunciats 
que no corresponen a cap informació. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Exemple:

0. CASA VICENT. L’hotel ideal per al teu millor amic. Acceptem qualsevol mascota: gossos, 

gats, iguanes... 

  9. 

43

ALBERG L’AVENTURA

Allotjament	enmig	de	la	
muntanya per a grups 
menuts i grans. Activitats a 
l’aire	lliure,	molta	aventura	i	
molt de risc. Us encantarà!

46

HOTEL PICASSO

Hotel de tres estreles. 
Habitacions	dobles	i	també	
per	a	quatre	persones.	
Piscina,	zona	esportiva	
i	de	jocs.	Monitors	
d’activitats	infantils.	
Possibilitat de contractar 
visites guiades. Les 
teues vacances es diuen 
Picasso.

44

ALBERG CIUTAT VELLA

Habitacions	de	4,	6,	10	i	16	
persones. Lavabos en cada 
habitació.	Preus	econòmics,	
cuina	comuna,	sala	de	
descans.	Cèntric	i	al	costat	
del metro. No us el perdeu!

47

HOTEL PARADÍS

Totes les comoditats al millor 
preu. Viatges concertats. 
Pensió completa amb bufet 
lliure,	sala	de	massatge	i	
banys medicinals. Restaurant 
amb música en directe i sala 
de ball. 

45

CASA LLUC

Oferim	una	habitació	
individual al nostre pis a un 
preu	molt	econòmic.	 
És	cèntric	i	ampli,	i	es	troba	
al centre de la ciutat. Ideal 
per a ànimes solitàries! 

48

HOTEL CUPIDO 

El luxe i la comoditat de 
les	nostres	habitacions	
us encisaran. Estem 
especialitzats	en	sopars	
romàntics per als 
enamorats. Que Cupido us 
acompanye! 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA
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Exemple:

Z. A mi m’agrada viatjar amb Roqui, el mes gos estimat....

A.	Volem	organitzar	el	nostre	viatge	de	noces,	però	encara	no	hem	decidit	la	destinació	ni	l’allotjament.

B.	El	centre	excursionista	del	meu	poble	m’ha	proposat	que	organitze	una	eixida	per	a	practicar	
esport en la natura.

C.	M’encanta	viatjar	sol	i	estime	l’aventura	i	les	activitats	a	la	natura.	Busque	una	opció	que	combine	
les dues passions. 

D. Volem	un	viatge	per	passar	les	vacances	d’estiu	en	família	amb	els	nostres	dos	fills,	relaxar-nos	 
i veure moltes coses interessants.

E.	La	meua	colla	d’amics	ha	organitzat	un	viatge	a	una	ciutat	europea	i	hem	de	reservar	un	lloc	on	
dormir. No tenim molts diners per a gastar.

F. Després	de	jubilar-nos	hem	començat	a	viatjar	amb	altres	amics	de	la	nostra	edat.	Ens	encanta	
ballar i cuidar-nos.

G.	Crec	que	viatjar	sol	a	cases	particulars	és	la	millor	manera	de	conéixer	una	ciutat.

H. Als	meus	fills	els	encanta	la	platja	a	l’estiu.	Volem	un	pis	a	primera	línia	per	poder-nos	banyar

Llegiu els textos següents sobre les activitats d’aquestes persones i després els enunciats 
A-I. Marqueu en el quadern de respostes quin és l’enunciat més adequat per a cada text.  
Hi ha dos enunciats que no corresponen a cap informació. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Exemple:

0. L’altre dia plovia i, com que no m’agrada la pluja, em vaig quedar a casa tot el dia  
llegint, escoltant música i tocant el piano. Quin plaer!

49. L’altre	dia	vaig	anar	al	cinema	amb	la	meua	dona	i	els	meus	fills,	va	ser	una	vesprada	molt	
agradable.	Vam	veure	una	pel·lícula	d’animació	que	estava	d’estrena.	Els	xiquets	van	gaudir	
molt,	però	no	sols	ells,	també	els	adults	ho	vam	passar	d’allò	més	bé.	I	és	que	els	dibuixos	
animats	no	són	només	cosa	de	xiquets!	Després	vam	sopar	a	la	pizzeria	i	vam	tornar a casa 
amb la panxa plena i ben satisfets.

10. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA
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50.	 Em	 vaig	 alçar	 ben	 matí,	 vaig	 prendre	
un	 bon	 desdejuni,	 em	 vaig	 posar	 la	 roba	 
i les botes i cap a la muntanya! Vam caminar 
durant	més	de	dues	hores	en	una	ruta	en	la	
qual	 vam	 travessar	 un	 riu,	 vam	passar	 per	
boscos espessos i vam escalar una roca 
altíssima.	 Pura	 emoció!	A	 la	 nit	 estava	 tan	
cansat	que	em	vaig	adormir	al	sofà	i	no	vaig	
poder obrir ni un llibre.

54.	M’encanten	els	esports,	però	no	m’agrada	
practicar-los	gens	ni	mica.	La	meua	passió	és	
veure’ls	per	la	tele.	Quan	torne	a	casa	després	
de	treballar,	m’encanta	llevar-me	les	sabates,	
seure	al	sofà	i	posar-me	el	futbol,	el	bàsquet,	
el	golf...	És	que	pràcticament	m’agrada	 tot,	
fins	i	 tot	he	vist	retransmissions	de	partides	
d’escacs.	Ahir,	per	exemple,	estaven	fent	un	
trail,	és	a	dir,	una	carrera	de	muntanya.	M’ho	
vaig	passar	d’allò	més	bé.

52.	 M’agrada	 molt	 l’esport	 i,	 especialment,	
eixir	a	córrer	per	la	muntanya.	Ahir	vaig	pujar	
al	pic	Benicadell	i	en	vaig	baixar	en	poc	més	
de	dues	hores.	Vaig	superar	el	meu	rècord	
personal,	 estic	 molt	 satisfet.	 Després	 vaig	
tornar	cap	a	casa,	em	vaig	fer	una	bona	dutxa	
reparadora	i	vaig	continuar	llegint	la	novel·la	
que	tinc	entre	mans.	És	una	novel·la	de	terror	
i no podia dormir!

53. Ahir	 era	 el	 dia	 dels	museus	 i	 totes	 les	
sales	 de	 la	 ciutat	 tenien	 entrada	 gratuïta.	
Com	que	sóc	una	gran	amant	de	la	pintura	
i,	 a	més,	 plovia	molt	 i	 els	museus	 estan	 a	
cobert,	vaig	visitar	el	Museu	de	Belles	Arts.	La	
col·lecció	de	pintura	gòtica	i	renaixentista	que	
tenen	 és	 impressionant,	 hi	 ha	 autèntiques	
obres	 mestres.	 Però	 també	 m’encanta	 la	
pintura	 contemporània,	 de	 manera	 que	 no	
vaig	perdre	l’ocasió	de	visitar	el	Museu	d’Art	
Modern i Contemporani. Quina meravella 
la	 col·lecció	 de	 pintura	 de	 l’avantguarda	
francesa!

51. Després	 d’un	 dia	 esgotador	 a	 la	 feina,	
amb	quatre	 reunions	 i	més	d’una	discussió	
amb	companys,	només	tenia	ganes	d’arribar	
a casa i descansar. Vaig deixar la bossa 
amb	els	papers	del	treball,	em	vaig	llevar	les	
sabates i vaig seure al sofà. Tenia la manta 
al	costat	i	em	vaig	tapar	fins	al	coll.	Després	
vaig	 posar	 una	 pel·lícula	 de	 ciència-ficció	 
i	vaig	telefonar	a	la	pizzeria,	no	tenia	ganes	
de	fer	el	sopar.	M’encanta	viure	sol!

55.	 Quan	 arriba	 el	 dissabte,	 comença	 la	
meua	passió.	Agafe	les	pintures,	els	pinzells,	
el	 cavallet,	 les	 teles	 i	 comence	 a	 pintar.	
M’agrada	 molt	 capturar	 el	 moment	 dels	
objectes	 i	 fer-lo	 etern.	 També	 gaudisc	 dels	
exteriors,	sobretot	els	dies	de	pluja.	Ahir	va	
ploure,	 em	 vaig	 posar	 l’impermeable,	 vaig	
agafar	un	paraigua	gran	i,	amb	el	quadern	i	el	
llapis,	vaig	passar	el	dia	dibuixant	els	núvols,	
la boira... No entenc com la gent pot odiar els 
dies	de	pluja!



13GENER 2018

C1A2 2. COMPRENSIÓ ESCRITA

3. EXPRESSIÓ ESCRITA

Exemple:

Z. Música, literatura i casa: màgia per a un dia de pluja.

A. El	meu	pla	ideal	és	anar	al	cinema	sol	i	sopar	pizza	després.

B. Un	dia	sencer	a	cobert	de	la	pluja	mirant	quadres	fantàstics.

C. Caminar en contacte amb la natura i a descansar a casa. Un dia immillorable.

D. Dibuixant	sota	la	pluja,	quina	meravella!

E. Veure	per	la	tele	una	carrera	de	muntanya	és	el	millor	pla.

F. Un	dia	genial:	pizza,	pel·lícula	i	vesprada	en	família.

G.	M’encanta	la	pintura	d’avantguarda	i	dibuixar	sota	la	pluja.

H. Una carrera per la muntanya i una bona lectura. Immillorable.

 I. Una	combinació	fantàstica	després	de	treballar:	sofà,	pizza	i	tele.

La teua filla no pot anar a escola perquè està malalta. Escriu en el quadern de respostes una 
nota al mestre per a explicar-li-ho. Digues què li passa a la xiqueta, quant de temps estarà 
sense anar a escola i pregunta si té deures. El text ha de contenir un mínim de 50 paraules.  
Si no s’arriba al mínim es penalitzarà.

11. 




