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QUADERN DE RESPOSTES

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 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.
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Escriviu el text en l’espai reservat.

ACTIVITAT 1

1. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA

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

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 Què

1 substituït

2 crescut

3 hi

4 sinó que

5 de

6 n’/ d’açò / d’això / de tot això / de tot açò

7 barnussos

8 sent / essent

9 es lluïx / es llueix

10 que

11 hi haja 

12 inclòs

13 la que / aquella que

14 hàgem de / hagem de / hajam de

15  tan / Ø

16 -nos-hi

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
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2. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

ACTIVITAT 4

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)

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

17
La proposta no ha estat acceptada ............................................................................... 
hem elaborat tots els informes escaients.

18 Tu no saps ........................................... , de rancorós!

19 Sempre pensa ................................................................ programar un viatge a l’Índia.

20 Els alumnes ............................................ assistir obligatòriament a les 40 hores de pràctiques.

21                                                                                                                sabut que no es feia la reunió, no hauríem vingut.

22

23 El cas ........................... et parle ha alçat molta polseguera.

24  ha fet que caigues malalta.

25 Viu en una casa en la porta ................................... hi ha un escut.

26 Li he dit: .................................... diners a tothom no es pot viure!

MAIG-JUNY 2019

tot i que / encara que / malgrat que

com n’és / si n’és

a / de / Ø / que deuria / en el fet de / en la possibilitat de 

han d’/ hauran d’ / deuen / deuran 

Si haguérem / Si haguéssem / Si haguéssim/ En cas que haguérem / En cas que haguéssim / En cas que haguéssim / Havent / 
Sempre que haguérem / Sempre que haguéssim / Sempre que haguéssim 

Deixa la casa ............com més...…………. endreçada millor!

de la qual

devent/ devent tants

de què / del qual

Menjar massa / El fet de menjar massa / Que hages menjat massa / L’excés de menjar / Massa menjar / 
Menjar massa / Fartar-te / La fartera / Haver menjat massa / El fet d’haver menjat massa / Menjar massa t’

ferran
Sello
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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)
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ferran
Sello
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ESBORRANY

MAIG-JUNY 2019



INCIDÈNCIES




