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GENER 2019
SOLUCIONARI
ÀREA

PERCENTATGE

1. Comprensió oral i expressió escrita

40 %

2. Coneixements gramaticals i lèxics

25 %

3. Comprensió escrita i expressió
i interacció orals

35%

TOTAL

CODI CORRECTOR/A:

100 %

PUNTUACIÓ

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 l’examen 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

1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

ACTIVITAT 1

Escriviu el text en l’espai reservat.

CA (4)
CS (6)
CG (5)
TOTAL

GENER 2019

01

1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

02
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1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

ACTIVITAT 2

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

AD (4)
CR (4)

a)

b)

CS (5)
CG (11)
PL (1)
TOTAL

GENER 2019

03

1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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C2

2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

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:
0

A

B

Resposta definitiva

C

D

Resposta anul·lada

ACTIVITAT 3

0

Hi havia dos jugadors amb sengles balons.

1

06

2

Al poliesportiu, si vols nadar a la piscina del club, te n’hi / te n’ has de fer soci.

3

Maria me la hi durà, la bicicleta a casa.

4

A mesura que / A mida que s’apropa la data, m’emocione més.

5

Pere feia el sopar mentre / mentres / alhora que / al mateix temps que / i
mentrestant/ i alhora / a la vegada que / i al mateix temps / mentrimentres / a la
mateixa vegada que sa mare parava taula.

6

S’havia acostumat que / al fet que   li digueren sempre el que havia de fer.

7

Donant-los / En cas que els dones (dónes) / En cas de donar-los / Si continues
donant-los sempre el que reclamen, no en tindran mai prou.

GENER 2019
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2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

8

El cotxe va agafar tanta velocitat que semblava un avió de / amb motor de /
propulsat per reacció.

9

Eren a la discoteca, ballant amb uns amics amb qui hi / amb els quals hi havien
anat.

10

Arran de la resolució desfavorable, l’advocada apel·larà contra la sentència /
contra aquesta sentència.

11

N’ hi ha que diuen que els sucs tenen massa sucre.

12

El termini de presentació de propostes és de l’1 al 20 de febrer, tots dos inclusivament
/ els dos inclusivament / ambdós inclusivament / amb inclusió de tots dos /
amb inclusió dels dos / incloent-hi ambdues dates / ambdues dates incloses
/ aquests inclosos / tots dos inclosos / inclosos el primer i l’últim dia / els dos
inclosos / l’un i l’altre inclosos / aquestes dos dates incloses / inclosos tant l’un
com l’altre / les dues dates incloses / els dos dies inclosos / inclosos els dos /
tant l’un com l’altre inclosos.

ACTIVITAT 4

GENER 2019

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)
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2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

C2

ACTIVITAT 5

0

08

Forma incorrecta
aquesta estranya costum

Forma correcta
aquest estrany costum

23

d’algun altre

d’algú altre / com si parlara
d’alguna altra persona /
d’altri / d’un altre / d’una
altra persona

24

el síndrome

la síndrome

25

tant per damunt

tan per damunt

26

Altre personatge

Un altre personatge

27

Al 2010

El 2010 / L’any 2010 / En
2010 / En l’any 2010 / En el
2010

28

va abandonar als Cleveland
Cavaliers

va abandonar els Cleveland
Cavaliers

29

a nivell científic

en el terreny científic /
científicament / en l’àmbit
científic / a l’àmbit científic
/ en temes científics / des
d’un punt de vista científic

30

els índex

els índexs / l’índex

31

li demanaven

els demanaven

32

cert impacte

un cert impacte / un
determinat impacte / algun
impacte

33

tant que veure

tant a veure / tanta relació
amb

34

igual va bé

35

enfrontar els conflictes

36

alhora d’allunyar-te

potser va bé / pot ser que
vaja bé / tal vegada va bé /
tal volta va bé / a la millor va
bé / possiblement va bé / és
possible que vaja bé / pot
anar bé
enfrontar-se als conflictes
/ enfrontar-se amb els
conflictes / afrontar els
conflictes / fer front als
conflictes
a l’hora d’allunyar-te

GENER 2019
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ACTIVITAT 6

GENER 2019

0

a) alimentària

b) alimentosa

c) alimentable

37

a) insalubres

b) innocus

c) insípids

38

a) terme

b) lloc

c) cap

39

a) conclusió

b) idea

c) fita

40

a) parany

b) estrall

c) escull

41

a) previsions

b) impressions

c) conclusions

42

a) adquirir

b) abastar

c) assolir

43

a) formulada

b) qüestionada

c) explicada

44

a) inconcebible

b) inqüestionable

c) inexplicable

45

a) maleses

b) malifetes

c) malentesos

46

a) impassibles

b) indemnes

c) indefensos

47

a) emetre

b) transmetre

c) dir

48

a) concepte

b) virtut

c) matèria

49

a) viaranys

b) llimbs

c) racons

50

a) tindrà

b) traurà

c) rebrà

09

INCIDÈNCIES

