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ÀREA PERCENTATGE PUNTUACIÓ

1. Comprensió oral i expressió escrita 40 %

2. Coneixements gramaticals i lèxics 25 %

3. Comprensió escrita i expressió
i interacció orals

35%

TOTAL 100 %

CODI CORRECTOR/A:



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.
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Escriviu el text en l’espai reservat.

ACTIVITAT 1

1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

GENER 2019

CA (4)
CS (6)
CG (5)
TOTAL
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1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

GENER 2019

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

ACTIVITAT 2

a) b) 

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

CG (11)
PL (1)
TOTAL
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1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA
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2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

ACTIVITAT 3

0 durant

1 malgrat / a pesar de / tot i

2
no obstant això / això no obstant / no obstant / tot i això / de tota 
manera / de totes maneres / al contrari / per contra / en canvi / amb tot / 
malgrat tot / malgrat això / tot i així / a pesar d’això/ així i tot

3 Ø

4 segons / tal com / d’acord amb el que / d’acord amb allò que / com

5 nombre

6 incloïa

7 en el qual / on / en què / al qual

8 joioses

9 fins a / més enllà de la / fins a la

10 el qual / que

11 han rebut

12 cal / s’ha de / caldria / se’ls ha de

13 acull / acollirà / ha acollit / acollia / va acollir / acollí

14 A més, / A més a més, / A més d’això,

15 afegeix / afegix / afig / afegirà

16 del qual

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

GENER 2019



C1

07

2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

ACTIVITAT 4

0 Tant si telefona com si no, li enviarem igualment el document per correu.

17

Obri; deu ser / és probable que siga / pot ser que siga / és possible que siga / tal 
vegada és / tal volta és / segurament és / a la millor és / possiblement és / potser 
serà / potser és / possiblement serà / a la millor serà / segurament serà / tal volta 
serà / tal vegada serà / pot ser	Lluïsa.	Em	va	dir	que	volia	venir-hi.

18 No encengueu / encengau / heu d’encendre / podeu encendre 	el	foc	fins	que	arribe	
el pare.

19
Estic	d’acord	a / de / que cal / amb el fet de / amb l’opció de / amb la idea 
de negociar	amb	els	sindicats	per	tal	d’arribar	a	una	entesa.

20 A	Miquel	li	agrada	molt	com	pinta	aquesta	autora;	en coneix totes les obres.

21
Joana	no	entén	les	raons	per què / a causa de les quals 	has	decidit	marxar	de	
l’empresa.

22
En / Només / Després de / Al tornar del viatge parlarem de la nova situació a casa. Cal 
prendre una decisió.

23
La	direcció	ha	anunciat	que	tot	eixirà	bé	sempre que / en cas que / en el cas que / 
posat que / a condició que / tret que no / llevat que no / si no és que no / en tant 
que / en la mesura que / mentres / mentre es respecten els acords.

24 No havent-hi 	més	preguntes,	donem	per	acabada	la	classe.

25
El	carnet	té	la	finalitat	d’identificar	els / tots els / aquells que siguen / cadascun dels / 
cada un dels membres del club.

26

Suposem,	així / així doncs / doncs / llavors / aleshores / per consegüent / en 
conseqüència / com a conseqüència / consegüentment / per això / per eixe motiu / 
per eixa raó / per aquest motiu	,	que	tothom	qui	s’ha	inscrit	al	curs	té	uns	coneixements	
mínims.
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ACTIVITAT 6

2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS 

0 a) b) c)

39 a) b) c)

40 a) b) c)

41 a) b) c)

42 a) b) c)

43 a) b) c)

44 a) b) c)

45 a) b) c)

46 a) b) c)

47 a) b) c)

48 a) b) c)

49 a) b) c)

50 a) b) c)

GENER 2019

ACTIVITAT 5

0 a) b) c)

27 a) b) c)

28 a) b) c)

29 a) b) c)

30 a) b) c)

31 a) b) c)

32 a) b) c)

33 a) b) c)

34 a) b) c)

35 a) b) c)

36 a) b) c)

37 a) b) c)

38 a) b) c)
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ESBORRANY
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INCIDÈNCIES


