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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 es poden anul·lar.

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	es	 pot	
anul·lar.

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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Escolteu les preguntes o situacions de la número 1 a la 10 i marqueu en el quadern de 
respostes l’opció més adequada en cada cas. Cada pregunta o situació l’escoltareu dues 
vegades. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta o situació. Abans, llegiu les 
respostes. 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)	 Sí,	però	encara	estic	refredat.

b)	 Una	miqueta	cansat,	sincerament.		

c) No massa.

 2. 
a) Com vulga.

b)	 No,	encara	no.	 	 	

c)	 Sí,	l’any	que	ve.	

 3. 
a)	 No,	no	en	tinc	cap.

b)	 No,	no	en	tinc	gens.	 	 	

c)	 No,	ningú.

 4. 
a)	 Sí,	però	prompte.

b) No tinc ganes.

c)	 Mitja	hora,	aproximadament.	

 5. 
a)	 Bon	dia,	podria	indicar-me	com	canviar-me	de	companyia	de	mòbil?

b)	 Bon	dia,	necessite	saber	quan	s’obri	el	termini	de	presentació	de	candidatures.

c)	 Bon	dia,	com	puc	arribar	a	la	plaça	del	Mercat?

  1. 

1. COMPRENSIÓ ORAL
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 6. 
a)	 No	ho	sabré.

b)	 Vaja,	no	ho	sabia!

c)	 No	n’hi	havia	cap.	

 7. 
a) Hem anat a fer diverses rutes a la muntanya.

b) Anirem a la piscina i a fer paracaigudisme.

c)	 Anem	demà	a	treballar	abans	que	ploga.

 8. 
a)	 És	un	bon	punt,	de	manera	que	avant!

b)	 No	m’agrada	la	proposta	i	no	hi	votaré	a	favor.

c)	 Només	m’agrada	una	part	de	la	proposta.

 9. 
a)	 Amb	els	meus	cosins,	que	han	vingut	de	Cadis	hui	mateix.

b)	 Amb	tot	a	punt,	que	es	fa	tard.

c)	 Amb	una	jaqueta	i	uns	pantalons	blaus.

10. 
a)	 Perquè	ho	necessite.

b) Per a tu.

c)	 Depèn	del	que	siga.

Escolteu els diàlegs de l’11 al 14 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. Abans, llegiu les preguntes i mireu les il·lustracions. Fixeu-vos en l’exemple 
(número 0).

Exemple:

 0. D’on ve Miquel?

  2. 

1. COMPRENSIÓ ORAL

 A.      B.        C.    D.
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11. Com recomana Imma a Carles que vaja vestit a l’entrevista de treball?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. On volen anar Rut i Manel el cap de setmana?

 A.                   B.

 C.                   D.

3. EXPRESSIÓ ESCRITA 1. COMPRENSIÓ ORAL

 A.        B.    C.      D. 
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Escolteu l’entrevista que fan a un treballador d’una empresa emergent, que explica el 
funcionament de l’aplicació mòbil Fruitanostra. Contesteu en el quadern de respostes les 
preguntes de la 15 a la 18. L’àudio l’escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. 
Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Exemple:

0. Sobre què parlen en el programa d’avui? 

 15. Què	podem	saber	amb	aquesta	aplicació?

 16. Què	vol	posar	en	relleu	l’aplicació?

 17. Quant	es	paga	pel	servei	mòbil? 

 18.	Quin	és	l’únic	inconvenient	de	l’aplicació?

  3. 

1. COMPRENSIÓ ORAL

13. On aniran a sopar Jeroni i Diana amb el seu grup d’amics?

14. De què aniran disfressats Sergi i Alícia?

 A.        B.    C.      D. 

 A.        B. 

 C.        D. 
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Escolteu aquest missatge per megafonia d’una fira municipal sobre cultura i tradicions. Marqueu 
en el quadern de respostes l’opció més adequada per a cada enunciat del 19 al 22. L’àudio 
l’escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Exemple:

0. La fira cultural reivindica els costums i els productes de...

a) la Ribera Alta.

b) la Ribera Baixa.

c) la Safor.

19. Quins productes de proximitat es poden trobar a la fira?

a)	 Cebes,	creïlles,	taronges	i	arròs.

b)	 Arròs,	taronges,	pastissos	i	caquis.

c)	 Taronges,	arròs,	coques	i	dolços.

20. En quina parada es poden trobar dolços típics?

a) A les casetes 1 i 2. 

b) A la caseta 3.

c) Al casal major.

21. D’on és la banda municipal que acompanya els dolçainers?

a) De Fortaleny.

b) De Sollana.

c) De Cullera.

22. Què hi ha organitzat a la vesprada?

a)	 Unes	xarrades	sobre	l’estat	de	l’Albufera.

b)	 Uns	cursos	sobre	els	animals	de	l’Albufera.

c)	 Un	passeig	en	barca	per	l’Albufera.

1. COMPRENSIÓ ORAL

  4. 
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1. COMPRENSIÓ ORAL

Escolteu l’avanç informatiu d’un noticiari de la ràdio. Indiqueu en el quadern de respostes 
quin és l’enunciat més adequat per als ítems del 23 al 26. Hi ha dos enunciats que no es 
corresponen amb cap fragment. Els àudios els escoltareu dues vegades. Abans, llegiu els 
enunciats. Fixeu-vos en l’exemple (número 0). 

Escolteu l’entrevista a una alcaldessa en un programa de ràdio i escriviu en el quadern de 
respostes la informació que falta en els enunciats del 27 al 30. Abans, llegiu els enunciats. 
L’àudio l’escoltareu dues vegades. Fixeu-vos en l’exemple (número 0). 

Exemple:

0. Xaro Miralles és l’alcaldessa de ……………………… .

27. A les platges de la localitat hi ha l’amenaça dels ……………………… .

28. La manera com actuen aquests és molt ……………………… .

29. Es recomana que els objectes personals estiguen ……………………… .

30. Es recomana que les butxaques dels pantalons no queden ……………………… .

  5. 

  6. 

Informatiu Enunciats

A. es	registraran	les	temperatures	més	baixes.

 0. A Alacant B. s’han	pogut	veure	alguns	banyistes.

23. A Crevillent C. el vent bufarà fort.

24. A	València D. cauran flocs de neu.

25. A	Peníscola E. hi	haurà	temperatures	superiors	als	trenta	graus.

26. A Borriana F. ha	caigut	granís.

G. s’esperen núvols i pluges.
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2. COMPRENSIÓ ESCRITA

Llegiu el text següent i contesteu en el quadern de respostes les preguntes de la 31 a la 35. 
Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Gandia torna a celebrar la festa dedicada a Ausiàs March

Gandia	torna	a	celebrar	el	«3	de	March»,	una	festa	dedicada	al	poeta	més	important	del	segle	XV,	Ausiàs	
March,	que	començarà	just	el	dia	de	l’aniversari	de	la	seua	mort,	aquest	dijous	3	de	març,	i	es	prolongarà	
fins	al	pròxim	diumenge.

La	programació	d’enguany,	«moderna	i	transformadora»,	arrancarà	amb	l’estrena	d’una	cançó	original	i	
trencadora	inspirada	en	la	seua	obra,	composta	pel	grup	Prozak	Soup.	A	més,	durant	la	mateixa	jornada,	
s’inaugurarà	l’exposició	fotogràfica	Cants de mort,	del	fotògraf	Pere	Huerta.	Divendres,	Ferran	Garcia-
Oliver	impartirà	una	conferència	sobre	les	dones	del	poeta	gandià.

D’altra	banda,	dissabte	al	matí	hi	haurà	una	 lectura	al	carrer	de	poemes	de	March	 i	de	vesprada	es	
presentarà el llibre de poemes Angles del vent,	de	Max	Codinach,	guanyador	del	Premi	que	homenatja	
el	poeta	Salvador	Iborra,	que	convoca	l’Associació	d’Escriptors	en	Llengua	Catalana	(AELC).

Els	actes	de	«3	de	March»	estan	coordinats	per	Saforíssims	Societat	Literària	i	les	regidories	de	Cultura	i	
de	l’IMAB	de	l’Ajuntament	de	Gandia,	entre	altres	entitats.	El	patrocini	és	a	càrrec	de	l’Agència	Catalana	
de	Joventut	i	l’Institut	Balear	de	la	Joventut.

                                                                                      nosaltreslaveu.cat (adaptació)

Exemple:

0. Quan se celebra la festa dedicada a Ausiàs March?

31. Amb	quina	iniciativa	comença	la	programació	dels	actes	commemoratius?

32.	Què	s’inaugura	el	primer	dia	dels	actes?

33.	Quan	es	llegiran	poemes	d’Ausiàs	March	pel	carrer?

34.	Qui	és	l’autor	del	llibre	de	poemes	que	es	presenta	dissabte	de	vesprada?

35.	Quines	entitats	patrocinen	els	actes	commemoratius?

  7. 
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 0. Què heu de fer si sentiu el senyal d’alarma que avisa que pot haver-hi un incendi o algun perill en l’edifici en 
el qual us trobeu? 

36. Quan	hàgeu	baixat,	no	torneu	arrere	a	recollir	les	vostres	pertinences	ni	a	buscar	ningú.	L’evacuació	ha	de	
ser	ordenada	i	això	podria	obstaculitzar	el	pas	de	la	resta	de	persones.

37. Tot	seguit,	abandoneu	l’aula	on	us	trobeu	i	dirigiu-vos	a	les	escales	d’emergència.	Haureu	de	fer	cas	a	les	
instruccions del personal de vigilància.

38. Aneu	al	punt	exterior	més	pròxim.	Tracteu	que	siga	un	lloc	al	qual	no	arribe	el	fum	de	les	flames.	

39. Finalment,	un	recordatori	important:	col·laboreu	en	tot	moment	amb	el	personal	que	es	trobe	a	l’edifici	i	als	
voltants del campus.  

40. Abans	que	res,	aviseu	directament	a	consergeria	o	a	l’organisme	administratiu	que	tingueu	més	a	prop.

41. Quan	arribeu	al	punt	exterior,	espereu	que	us	donen	les	instruccions	pertinents.	
                                              

2. COMPRENSIÓ ESCRITA

Llegiu els fragments del 36 al 41, que formen part d’unes instruccions d’emergència en 
cas d’incendi en la universitat. Els fragments estan desordenats. Escriviu en el quadern de 
respostes l’ordre correcte dels paràgrafs. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

Instruccions d’emergència per a l’alumnat

  8. 

Llegiu els textos del 42 al 48, que contenen algunes activitats per a fer a l’aire lliure, i després 
mireu els enunciats de la lletra A a la J. 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 text. Fixeu-vos 
en l’exemple (número 0).

  9. 

0

No hi ha res millor que moure 
l’esquelet en família a l’exterior! 
Animeu-vos a cantar i a ballar 
sense parar acompanyats de 
la banda sonora que més us 
agrade a tots, en algun parc o 
a la muntanya. A més a més, 
així ens estalviem les hores de 
gimnàs!

42

Diuen	que	el	gos	és	el	millor	amic	
de	l’ésser	humà.	A	més,	poden	ser	
companys	de	vida	fins	i	tot	quan	
coneixem noves persones al parc 
o a la platja en companyia seua. 
Qui	no	ha	parlat	amb	la	resta	dels	
amos dels gossos en un passeig 
de	vesprada?	Amb	la	companyia	
dels	animals,	tot	és	millor.

43

Tots	coneixem	els	beneficis	de	
l’activitat	física:	aporta	benestar	
i ajuda a prevenir malalties 
relacionades amb el cor i el 
cervell.	I	si,	a	més,	es	fa	a	
l’exterior,	en	un	entorn	natural,	
ens fa sentir millor i ens relaxa a 
parts	iguals.	D’aquesta	manera	
generem	moltíssimes	hormones	
de	la	felicitat!



09

C1A2

MAIG-JUNY 2022

2. COMPRENSIÓ ESCRITA

44

Quan	eixim	al	parc,	al	camp	
o a la muntanya ens adonem 
de	la	quantitat	de	gent	que	
es relaciona entre si. El cas 
més	il·lustratiu	és	el	dels	
xiquets	i	xiquetes,	que	parlen	
i	juguen	entre	ells,	de	manera	
que	acaben	cooperant	i	fent	
activitats	en	equip.	Aprenen	
a gestionar el treball en grup 
amb	els	jocs,	de	manera		
més	lúdica	i	plaent.

47

Cal	fomentar	els	hàbits	lectors.	Llegir	en	cada	
racó	o	moment	ens	aporta	experiències,	
connexió	amb	l’espai	que	ens	envolta	i	amb	els	
espais	que	no	coneixem.	Això	sí:	el	plaer	de	
la	lectura	a	la	platja,	a	la	muntanya,	al	camp,	
a	l’horta	no	es	pot	comparar	amb	qualsevol	
activitat	entre	quatre	parets.

48

Estem tan acostumats als videojocs i a altres activitats 
davant	d’una	pantalla	que	hem	oblidat	els	jocs	de	taula,	
que	ens	aporten	diversió	en	companyia	i	un	gran	plaer.	
Heu	provat	mai	a	jugar	a	aquests	jocs	tradicionals	
a	l’ombra	d’un	arbre,	respirant	aire	fresc	i	pur?	Molt	
recomanable!

45

El	ritme	frenètic	del	dia	a	dia	
ens	duu,	moltes	vegades,	a	
fer	les	coses	per	inèrcia	i	a	
carregar-nos	el	cap	de	tasques	
innecessàries. Molts professionals 
ens recomanen la meditació i 
altres	tècniques	de	relaxació	i	
espiritualitat	a	l’aire	lliure	perquè	
connectem amb la natura i 
puguem regenerar la nostra ment 
i ànima. 

46

Cada	vegada	gastem	més	diners	
en sopars en restaurants i bars 
cars	que,	de	tant	en	tant,	poden	
ser	un	capritx	ben	profitós.	Ara	bé,	
no podem deixar perdre el costum 
d’ajuntar-nos	a	l’aire	lliure	amb	els	
nostres	amics	i	coneguts,	i	menjar	
uns bons entrepans amb alguna 
cosa	per	beure.	Un	bon	pícnic	
en	un	dia	assolellat	és	una	de	les	
millors	opcions!

Fragments Enunciats

A. L’alimentació	a	l’aire	lliure	entre	amics	és	inigualable.

 0. B. Les relacions socials en companyia animal són molt millors.

42. C. La	meditació	regenera	la	ment	i	l’ànima.

43. D. El	plaer	de	gaudir	d’un	bon	llibre	respirant	aire	pur.

44. E. Les	relacions	socials	amb	les	eines	digitals	són	millors	a	l’exterior.

45. F. Els	jocs	en	equip	són	una	gran	formació	per	als	xiquets	i	xiquetes.

46. G. Els	jocs	de	taula	es	gaudeixen	més	en	família	i	a	l’ombra	d’un	arbre.

47. H. L’esport	a	l’aire	lliure	ens	farà	més	feliços.

48. I. La	cuina	a	l’aire	lliure	ens	ajuda	a	concentrar-nos.

J. La combinació de la música amb l’esport és ideal.
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Llegiu les notícies sobre esdeveniments esportius dels textos del 49 al 55 i després les 
opcions a, b, c. Marqueu en el quadern de respostes quin és l’enunciat més adequat per a 
cada text. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).  

Exemple:

0. Milers i milers de persones han estat durant hores celebrant a la rodalia de l’estadi de Mestalla 
la classificació del València CF per a la final de Copa del Rei. Una cita que es viurà el dia 23 
d’abril a Sevilla.         apuntmedia.es	(adaptació)

a) Milers d’aficionats celebren la victòria del València en la Champions.
b) Milers de persones celebren la classificació del València CF per a la final de la Copa del Rei. 
c) Milers de persones celebren a Sevilla la victòria del València CF.

  10. 

2. COMPRENSIÓ ESCRITA

49.	El	Torneig	BBVA	Open	Internacional	València,	que	se	celebrarà	del	4	al	12	de	juny	en	l’Sporting	
Club	de	Tenis,	es	converteix	en	el	primer	torneig	de	l’Associació	de	Dones	Tenistes	de	la	Comunitat	
Valenciana	 i	un	dels	pocs	que	se	celebren	en	 territori	espanyol	després	d’una	negociació	de	
diversos	mesos	d’Anabel	Medina	i	Tennium. apuntmedia.es	(adaptació)

a)	Una	associació	femenina	de	tenistes	porta	un	torneig	valencià	a	l’exterior.
b)	Un	important	torneig	de	tenis	tindrà	lloc	a	València	el	mes	de	juny.
c)	Se	celebra	el	primer	torneig	de	tenis	femení	a	la	ciutat	de	València.

50. Alegria	al	món	de	 les	curses	de	muntanya	per	 l’anunci	que	el	millor	corredor	del	món,	Kilian	
Jornet,	tornarà	a	competir	a	la	prova	més	llegendària,	l’Ultra	Trail	del	Mont	Blanc.	Després	de	
quatre	anys	sense	participar-hi,	Jornet	buscarà	la	quarta	victòria	al	mític	cim	dels	Alps,	un	èxit	
que	ja	va	aconseguir	el	2008,	el	2009	i	el	2011. ccma.cat	(adaptació)

a)	Jornet	torna	a	competir	i	busca	aconseguir	la	seua	primera	victòria	al	Mont	Blanc.
b)	Jornet	torna	als	Alps	després	de	guanyar	l’any	2019	al	Mont	Blanc.

c)	Jornet	torna	a	competir	i	busca	aconseguir	la	seua	quarta	victòria	al	Mont	Blanc.

51. La	Federació	de	Golf	de	la	Comunitat	Valenciana	i	l’Ajuntament	de	València	han	mantingut	una	
reunió	per	a	promocionar	la	pràctica	d’aquest	esport	a	la	ciutat	amb	una	sèrie	de	projectes	entre	
els	 quals	destaca	 la	 posada	en	marxa	d’una	escola	de	golf.	 L’esport	 s’hi	 promocionarà	amb	
diversos	projectes	destinats	al	fet	que	el	puguen	practicar	persones	de	qualsevol	edat	i	condició.	

                   val.superdeporte.es	(adaptació)
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2. COMPRENSIÓ ESCRITA

a)	València	aposta	pel	golf	amb	una	sèrie	de	projectes	per	a	promocionar-lo.	
b)	El	golf	arriba	a	València	per	primera	vegada	amb	la	fundació	d’una	federació.
c)	La	regidora	d’Esports	de	València	anuncia	la	creació	d’una	escola	de	golf.

52.	Aida,	Empar	i	Fani	guanyen	la	primera	Copa	de	raspall	 femenina.	La	partida,	contra	Victòria,	
Míriam	i	Marina,	ha	estat	molt	disputada	al	trinquet	de	Bellreguard,	ja	que	aquestes	han	estat	
per	davant	bona	part	del	partit.	El	trio	guanyador,	però,	no	s’ha	despenjat	en	el	marcador	i,	amb	
empat	a	vint,	han	aconseguit	el	quinze	guanyador.	

 apuntmedia.es (adaptació)

a)	Victòria,	Míriam	i	Marina	obtenen	la	victòria	en	la	Copa	de	raspall	femenina.
b)	Aida,	Empar	i	Fani	guanyen	la	Copa	de	raspall	femenina.	
c)	La	partida	de	la	Copa	de	raspall	femenina	ha	acabat	amb	un	empat.	

53.	Diumenge	passat,	Esther	Guerrero	va	notar	una	punxada	en	 la	recta	final	dels	1.500	metres	
del	 campionat	 d’Espanya.	 Va	 entrar	 a	 la	meta,	 tercera,	 quasi	 per	 inèrcia,	 en	 una	 prova	 que	
comandava.	Així	doncs,	no	va	poder	reeditar	el	títol	de	campiona	estatal	de	la	distància.	La	lesió,	
d’acord	amb	les	proves	mèdiques,	és	greu	i	li	impedirà	prendre	part	en	el	Mundial	d’atletisme	en	
pista	coberta,	que	s’ha	de	celebrar	a	Belgrad	del	18	al	22	de	març.

                    ccma.cat (adaptació)

a)  Esther	Guerrero	no	podrà	participar	en	el	Mundial	d’atletisme	en	pista	coberta	a	Belgrad	per	
culpa	d’una	lesió.

b)	Esther	Guerrero	reedita	el	títol	de	campiona	estatal	de	la	distància	malgrat	una	lesió	que	la	va	
deixar inactiva.

c)	Esther	Guerrero	es	lesiona	en	el	Mundial	d’atletisme	en	pista	coberta	de	Belgrad.

 
54.	Uns	800	esportistes	competiran	en	 la	 vuitena	edició	dels	 Jocs	Taronja.	L’esdeveniment	 s’ha	

presentat	aquest	dilluns	i	tindrà	lloc	el	pròxim	cap	de	setmana	a	la	ciutat	de	València.	Es	tracta	
de	diverses	competicions	de	catorze	disciplines	diferents	amb	l’objectiu	de	donar	visibilitat	als	
esportistes	LGTBI	i	denunciar	que	encara,	en	moltes	ocasions,	es	troben	discriminats	a	l’hora	de	
practicar esport.

apuntmedia.es (adaptació)

a)	Els	Jocs	Taronja	presenten	l’edició	número	nou	amb	esportistes	LGTBI.

b)	L’objectiu	dels	Jocs	Taronja	és	la	visibilització	de	les	persones	LGTBI.

c)	El	col·lectiu	LGTBI	reivindica	el	seu	paper	en	l’organització	dels	Jocs	Taronja.		
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2. COMPRENSIÓ ESCRITA

55.	La	capitana	Anna	Gómez	i	l’exterior	australiana	Rebecca	Allen	continuen	destacant	en	el	València	
Basket.	Es	van	convertir,	en	el	partit	contra	el	Namur	Capitale,	en	la	màxima	rebotadora	i	en	la	
màxima	triplista	 i	 taponadora,	respectivament,	de	la	història	del	club	valencià.	Amb	els	quatre	
rebots	que	va	capturar	la	capitana	durant	els	seus	minuts	en	pista,	va	superar	Meiya	Tirera,	que	
ostentava	el	rècord	fins	al	moment.		

apuntmedia.es (adaptació)

a)	Anna	Gómez	i	Rebecca	Allen	baten	el	rècord	de	cistelles	en	el	València	Basket.

b)	Anna	Gómez	es	queda	a	dos	rebots	de	superar	el	rècord	de	Meiya	Tirera.

c) Anna	Gómez	 es	 converteix	 en	 la	màxima	 rebotadora	 en	 la	 història	 del	 València	 Basket	 i	
Rebecca	Allen,	en	la	màxima	triplista	i	taponadora.
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Falta un mes perquè els teus amics i tu feu un viatge en tren per tot Europa. T’has implicat molt 
en l’organització del recorregut i decideixes escriure un correu electrònic a les deu persones 
que hi aneu, en el qual fas un recordatori d’algunes qüestions importants: l’hora i el lloc 
d’eixida, els països que visitareu, l’equipatge que haureu de portar i el dia i l’hora de tornada.  
El text ha de contenir un mínim de 50 paraules. Si no s’arriba al mínim, es penalitzarà.

11. 

ESB
OR
RA
NY

3. EXPRESSIÓ ESCRITA 




