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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 estan escrites amb llapis o amb bolígraf 
de tinta esborrable s’anul·laran. 

3.  No es pot fer servir ni líquid ni cinta correctius. 

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

Escriviu el text en l’espai reservat.

ACTIVITAT 1

1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

01

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

MAIG-JUNY 2019



C21. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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Marqueu l’opció elegida.   
Escriviu el text en l’espai reservat. 

ACTIVITAT 2

a) b) 

1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

03

AD (4)
CR (4)
CS (5)

CG (11)
PL (1)
TOTAL

MAIG-JUNY 2019



C21. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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C2 1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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ACTIVITAT 3

0 Hi havia dos jugadors amb sengles balons.

1

tots els possibles / els possibles / tot i més / tant com ha pogut / el seu poder/ l'impossible 
/ tot el que està dintre de les seues possibilitats / tant com podia / el màxim que ha 
pogut / (tot) allò que ha pogut / (tot) allò que podia / (tot) el que està a les seues mans 
/ a la seua mà.

2 te n’hi

3 a mesura que / segons / tal com / a proporció que / mentre / al mateix temps que

4 s’hi

5 Que / És que / És perquè / Això és que

6 la

7 gaire / gens / cap mena d’

8 cada un / cadascun / cada un d’ells / cadascun d’ells

9 ella mateix / a tall d'exemple

10 alguna cosa / qualsevol cosa / cap cosa / qualque cosa / quelcom de mi

11 l’un a l’altre / els uns als altres / mútuament / recíprocament /respectivament

12
En vista / Arran / A partir / A la vista / Com a conseqüència / Conscients / Assabentats 
/ Després

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
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ACTIVITAT 4

ACTIVITAT 5

Forma incorrecta Forma correcta
0 En quant als Quant als

23 el peix, la carn i la llet 
ecològiques

el peix, la carn i la llet ecològics / la llet, la carn i el peix 
ecològics

24 sense dubte sens dubte / indubtablement / sense cap dubte

25 ha dut a cap ha dut a terme

26 que el seu objectiu és 
fomentar

l’objectiu de la qual és fomentar

27 no tenim la resposta no en tenim la resposta / no hi tenim la resposta

28 n’és un dels autors de les 
anàlisis

és un dels autors de les anàlisis

29 per la nostra salut per a la nostra salut

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
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ACTIVITAT 6

2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS
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0 a) b) c)
30 a. omnipresents b. omniscients c. omnipotents

31 a. immòbil b. immutable c. impertèrrita

32 a. abordar-la b. afrontar-la c. enfrontar-la

33 a. es mesclen b. s’involucren c. s’imbriquen

34 a. abnegada b. sacrificada c. anegada

35 a. centrada en b. capficada en c. bolcada a

36 a. afers b. termes c. terminis

37 a. contraure b. comportar c. reportar

38 a. esdevenir b. ser c. assolir

39 a. exercit b. aportat c. executat

40 a. elevar b. erigir c. encapçalar

41 a. apel·lant a b. involucrant c. interpel·lant 

42 a. adduint b. aclarint c. esgrimint

43 a. imaginacions b. percepcions c. intuïcions
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ESBORRANY
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INCIDÈNCIES


