institut ramon llull

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC
DE LLENGUA CATALANA

NOM
COGNOMS
PASSAPORT, DNI o NIE
LOCALITAT D’EXAMEN
PAÍS

CODI

(Espai reservat per a l’IRL)

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PROVA
Examen en grup
Àrea

Descripció

1. Adequació a la
situació comunicativa

15 preguntes de resposta múltiple (3
opcions)

2. Comprensió oral

5 exercicis amb un total de 20 preguntes
(resposta múltiple i resposta breu)

3. Comprensió lectora

Punts

Temps

15

15 minuts

30

30 minuts

4 exercicis amb un total de 20 preguntes
(resposta múltiple, veritat o fals i
aparellar)

25

45 minuts

Total

70

1 hora i 30
minuts

Examen individual
Part A. Conversa amb 6 preguntes

18
10 minuts

4. Expressió oral
Part B. 4 situacions quotidianes

TOTAL EXAMEN

12

100

Àrea 1. Adequació a la situació comunicativa (pàgines 3 i 4)
Aquesta àrea consta de 15 preguntes. Per cada pregunta, heu d’escollir la resposta adequada a la situació que
sentireu. Cada situació s’escolta dues vegades.
Àrea 2. Comprensió oral (pàgines 5 - 8)
Aquesta àrea consta de 5 exercicis. Els textos orals i les instruccions per resoldre els exercicis estan
enregistrats en una casset o disc compacte. Cada text s’escolta dues vegades.
En el primer exercici heu de marcar amb una X l’opció correcta a cada pregunta segons el text que sentireu. En
el segon i tercer exercicis heu d’escriure una resposta breu per a cada pregunta. En el quart exercici, heu
d’escollir el dibuix corresponent a cada pregunta. En el cinquè exercici heu de completar una fitxa.
Àrea 3. Comprensió lectora (pàgines 9 - 14)
Aquesta àrea consta de 4 exercicis.
En el primer exercici heu d’escollir la resposta correcta a cada pregunta. En el segon exercici heu de marcar si
les afirmacions són veritat (SÍ) o no són veritat (NO) segons el text. En el tercer exercici heu de llegir les
descripcions de diverses situacions i relacionar-les amb l’anunci corresponent. En el quart exercici heu de
relacionar les notícies amb el titular corresponent.
Àrea 4. Expressió oral
Aquesta àrea consta de dues parts:
Part A: conversa
Part B: situacions quotidianes
A la part A, cal prendre part en una conversa, guiada per l’examinador, sobre un tema de caràcter general.
A la part B es presenten 4 situacions comunicatives pròpies de la vida diària i cal respondre-hi oralment de
manera adequada i mínimament correcta.
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ÀREA 1. ADEQUACIÓ A LA SITUACIÓ COMUNICATIVA

Heu d’escollir la resposta adequada a les preguntes o situacions que ara
sentireu. N’hi ha 15 en total. Cadascuna, la sentireu dues vegades. Primer,
escolteu la pregunta o situació i després, llegiu les tres respostes possibles.
Quan la torneu a sentir per segona vegada, marqueu amb una X la resposta
correcta.

01.

02.

07.
a) No hi fa res.

a) Hola, com et trobes?

b) No fa res.

b) Encantat.

c) No em fa res.

c) M’agrades molt.
08.

a) No, no ho és.

a) Vaig anar al dentista.

b) No, no hi és.

b) He sortit d’hora de casa.

c) No, no n’hi ha.

c) He perdut l’autobús.
09.

03.

04.

a) Sóc de Mallorca.

a) El vull ben madur.

b) Viu a Mallorca.

b) El vull cuit.

c) M’estic a Mallorca.

c) El vull tendre.
10.

a) A les cinc de la tarda.

a) Feia de mecànic.

b) Cap a les cinc de la tarda.

b) Treballo de mecànic.

c) Fins a les cinc de la tarda.

c) Faig un curs de mecànica.
11.

05.

06.

a) No m’agrada gens.

a) Vinc de classe.

b) No m’agrada res.

b) Cap a classe.

c) M’és igual.

c) Aniré a classe.
12.

a) És més aviat tímid.

a) Ben barats.

b) És el de la dreta.

b) A dos euros el quilo.

c) És baix i prim.

c) Valen dos euros.
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ÀREA 1. ADEQUACIÓ A LA SITUACIÓ COMUNICATIVA

13.

a) Sí, hi ha algú.
b) No, no n’hi ha cap.
c) No, no té cap.

14.

a) Cap a les 10.
b) Fins a les 10.
c) A les 10.

15.

a) Al carrer de més amunt.
b) Aquí damunt.
c) Al damunt del carrer.

1

9
a

b

c

2

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b
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a
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a

b

c

6
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a

b

c

7

15
a

b

c

a

b

c
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ÀREA 2. COMPRENSIÓ ORAL
Aquesta àrea consta de cinc exercicis. Els textos de cada exercici els sentireu
dues vegades i tindreu temps per respondre les preguntes. En alguns dels
exercicis haureu de marcar amb una X la resposta correcta a cada pregunta. En
d’altres, haureu d’escriure la resposta.
EXERCICI 1
Escolteu una conversa entre un grup d’amics que parlen dels mitjans de
transport que fan servir habitualment per anar a la feina. Abans mireu-vos el
quadre que hi ha més avall. Només hi ha una resposta correcta per a cada
pregunta.

Hi va amb autobús (a)
1.

Noi 1

2.

Noia 1

3.

Noi 2

4.

Noia 2

Hi va amb cotxe (b)

Hi va amb metro (c)

EXERCICI 2
Escolteu un anunci d’una cadena de supermercats. Abans, llegiu les preguntes.
5.

Quina és l’oferta que anuncia el supermercat? ________________________________

6.

Quan comença la promoció? _________

7.

A quins productes s’aplica la promoció? _____________ _________________________

_________

_____________________

EXERCICI 3
Escolteu un anunci de l’agenda cultural. Abans, llegiu les preguntes.
8.

A quina hora començarà la lectura del conte? ________________________________

9.

Amb quants acompanyants pot anar-hi cada nen? ____________________________

10.

On es farà l’activitat? ______________________________________________________
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ÀREA 2. COMPRENSIÓ ORAL
EXERCICI 4
Sentireu cinc diàlegs curts. Cadascun el sentireu dues vegades. Per a cada
diàleg heu d’escollir el dibuix que respongui la pregunta. Després de sentir el
número de cada pregunta, tindreu temps per mirar els dibuixos.
11. Quina fruita i verdura compra?
A

B

C

D

C

D

C

D

12. Quina sessió han triat?
A

B

13 Quin regal li faran?
A

© Institut Ramon Llull

B

6

ÀREA 2. COMPRENSIÓ ORAL

14 Què es posarà per al casament?
A

B

C

D

15 Què faran per sopar?
A

B

C

D

11.
a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

12.
13.
14.
15.
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ÀREA 2. COMPRENSIÓ ORAL
EXERCICI 5
Sentireu dues vegades un fragment d’un programa de ràdio sobre la vida del
poeta Bartomeu Fiol, i haureu de completar la fitxa de respostes d’acord amb el
que sentireu. Abans mireu-vos la fitxa.

Nom: Bartomeu

Cognom: Fiol

Any de naixement: (16) _________
Lloc de naixement: Palma de Mallorca
Estudis realitzats: Ciències Polítiques
Ciutat on va fer els estudis: (17)

_

.

Negoci que va obrir el 1956: (18)

.

Nivell de coneixement de l’alemany: (19) nul

mitjà

alt

.

Centre on ha treballat de director: Companyia Hotelera del Mediterrani
A què dedica actualment el temps lliure? Estar amb la família
. (20)

.

· Revisar la seva obra poètica.
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ÀREA 3. COMPRENSIÓ LECTORA
EXERCICI 1
Llegiu els textos següents i marqueu amb una X la resposta correcta. Només hi
ha una resposta correcta per a cada pregunta.
No ho llencis, vine al Mercat d’Intercanvi de
Girona!

1. L’objectiu del Mercat és que la gent pugui...
a) vendre objectes de segona mà.

Segur que a casa tens molts objectes vells plens
de pols, que ja no fas servir i que a algú altre li
poden ser d’utilitat sense haver de comprar-se’ls.
Vine a ensenyar-nos-els: llibres i contes, música,
roba i complements, eines, mobles, menjar,
joguines, etc.

b) exposar música i llibres vells.
c) portar objectes que no necessita.

Per quins altres objectes els canviaràs?
Informa-te’n a: www.mercatintercanvi.cat

Cooperativa Abacus
Explica’ns la teva anècdota!

2. Amb aquest text, la Cooperativa Abacus
pretén...

L’inici d’una història d’amor en una de les nostres
llibreries, la botiga on vas veure la joguina amb
què jugaves quan eres petit... tot s’hi val!

a) explicar què ven a les seves botigues.
b) demanar escrits als seus clients.

Col·labora en la creació del llibre de les anècdotes
de la Cooperativa Abacus que es publicarà a finals
del 2008. Envia’ns el text que reculli l’anècdota
més sorprenent que t’ha passat a les nostres
botigues.

c) publicar la història de la Cooperativa.

Entra a formar part de la nostra història!

CENTRE DE IOGA “HIDAKO”
Aprèn a relaxar el cos i la ment

3. Si fas la inscripció abans de finals de mes,
tindràs...
a) un 30% de rebaixa en la inscripció.

Si t’apuntes al nostre centre durant aquest mes de
setembre et regalem la inscripció i et fem un 30%
de descompte en el primer pagament mensual.

b) el primer mes gratuït.
c) descomptes a la botiga del centre.

A més, presentant el carnet de soci del centre, et
beneficiaràs d’una reducció del 15% de descompte
en tots els productes de la nostra botiga naturista.
Àmplia oferta horària. Places limitades.

1.
a

b

c

a

b

c

a

b

c

2.
3.
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ÀREA 3. COMPRENSIÓ LECTORA
EXERCICI 2
Llegiu atentament el text següent:
LA CULTURA DEL PAISATGE
El paisatge és un valor que cada dia es té més en compte a l’hora de planificar l’urbanisme. Sembla
ser que la Generalitat de Catalunya ho té clar i per això l’ha introduït en la nova llei d’urbanisme, i
ha creat a Olot l’Observatori del Paisatge, tot i que al principi semblava que les oficines havien de
ser a Girona.
Al municipi de les Preses, al costat d’Olot, l’Ajuntament ha liderat un projecte de la Unió Europea
que és un exemple clar d’aquesta nova cultura del paisatge. El projecte ha consistit en la
recuperació d’una antiga zona de laves del volcà Croscat, que data del 9.500 abans de Crist, on
des del segle XIX tot el que hi havia eren horts, fins fa ben poc totalment abandonats.
Ara, en aquest espai, anomenat el Parc de la Pedra Tosca, s’hi ha dissenyat un conjunt d’itineraris
entre les antigues hortes i les construccions de l’arquitectura tradicional, com ara les cabanes de
pedra, que els visitants només poden fer a peu. Aquesta regla únicament la poden incomplir els
treballadors del centre per fer-hi feines de manteniment. A més, en aquestes hortes se sembren
espècies típiques que ja no es comercialitzen, com per exemple el fajol (un tipus de llegum
d’aquesta zona), herbes aromàtiques i medicinals i, fins i tot, camps de flors per pintar o
fotografiar.
Un grup d’arquitectes d’Olot, ACR Disseny, ha estat l’encarregat de fer el projecte de millora i
recuperació dels horts i de dur a terme les obres de rehabilitació de l’accés de sempre al parc.
D’entre tots els projectes presentats, n’hi havia alguns que plantejaven una remodelació total de la
zona, amb força modificacions, mentre que d’altres, com el d’ACR Disseny, es decantaven per fer
una reforma mínima respectuosa amb el paisatge originari. El resultat ha estat un parc de 26
hectàrees, 4 itineraris i 33 miradors o punts de treball.
El parc ha estat finançat amb aportacions de diverses administracions i entitats. També cal
destacar que aquest projecte ha estat guardonat amb el premi europeu del paisatge Rosa Barba,
dotat amb 15.000 euros, convocat en el marc de la Biennal Europea del Paisatge de Barcelona.
Text adaptat d’El Punt, 28 de març de 2006, p. 56. (352 paraules)

Marqueu si les afirmacions següents són vertaderes o falses segons el text
anterior. Si són veritat, marqueu amb una X el quadre del SÍ; si són falses,
marqueu amb una X el quadre del NO:
Segons el text:
SÍ
4.

L’Observatori del Paisatge es troba a Girona.

5.

El Parc de Pedra Tosca (PPT) és una zona d’antics horts.

6.

Al PPT s’han creat camins perquè els visitants vagin amb cotxe.

7.

Al PPT hi ha una zona d’horts per conrear aliments destinats al comerç.

8.

Amb la creació del PPT, s’ha recuperat l’antiga entrada a la zona.

9.

Els arquitectes del projecte han hagut de fer molts canvis a la zona.

10.

El projecte del PPT ha guanyat un reconeixement públic i econòmic.
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ÀREA 3. COMPRENSIÓ LECTORA
EXERCICI 3
Llegiu les quatre situacions i els sis anuncis i decidiu quin allotjament és el més
adequat per a cadascuna de les situacions. Marqueu amb una X la lletra de
l’anunci més adequat per a cada situació. Quin és l’allotjament més adequat per
a cada cas?
11. La Marta i l’Eliseu tenen ganes de fer una escapada romàntica de cap de setmana a
la ciutat, sense els nens. Estan buscant alguna oferta interessant en algun allotjament
cèntric, amb bany i televisió a l’habitació, encara que sigui una mica car.
12. La Núria i l’Albert tenen tres fills i han pensat de buscar un allotjament que sigui
prop de la platja, amb piscina per passar-hi 15 dies amb els nens al setembre. Els
agradaria un lloc on els nens poguessin practicar diverses activitats.
13. La Lola i el Toni són els encarregats de buscar allotjament per al viatge de final de
curs de la seva classe per al juliol. Sobretot, busquen un lloc que sigui barat, cèntric i
amb cuina, per poder preparar ells mateixos el menjar.
14. La Louise ja fa un temps que està recorrent tot Europa amb tren, de ciutat en ciutat,
i està buscant algun lloc que sigui bastant econòmic, tot i que no sigui cèntric, per
passar-hi tres dies al mes d’octubre.

© Institut Ramon Llull

11

ÀREA 3. COMPRENSIÓ LECTORA
A

D

A L B E R G

HOTEL OASIS***
Situat just al centre de la ciutat, disposa
d’habitacions amb bany, aire condicionat, TV,
telèfon, connexió Internet.

R O D A M Ó N

Preus especials per a grups. Descomptes els
caps de setmana. Nens menors de 8 anys,
gratis.

Ubicat a 5 minuts a peu del centre de
ciutat, a l’Alberg Rodamón hi trobaràs
ambient cosmopolita i juvenil.
Habitacions col·lectives per a 4, 6 o
persones en lliteres. Lavabo, cuina i servei
bugaderia comunitaris.
Obert només a l’estiu. Preus econòmics.

Informació i reserves: 93 423 35 86

Pàgina web: www.albergrodamon.cat

B

la
un
8
de

E

CÀMPING COLIBRÍ

APARTAMENTS MISTRAL

El lloc ideal per als amants de la natura, l’alta
muntanya, els llacs i les pràctiques esportives.
A 15 minuts del poble. Ideal per a famílies.
Botiga, bar, piscina, servei de lloguer de bicis,
senderisme, rutes a cavall...
Obrim els mesos de juny, juliol i agost.
Ofertes per a estades superiors a dues
setmanes.

A primera línia de mar, són el lloc perfecte per
passar unes vacances amb la família.
Piscina comunitària, activitats esportives per a
nens i joves (vela, bicicleta de muntanya,
natació...).
No tanquem en tot l’any. Ideal per a grups o
famílies.
I a les nits, actuacions, ball, discoteca...

Reserves: www.campingcolibri.cat

Telèfon: 93 425 86 94 (Sr. Joan).

C

F

HOSTAL BARCELONETA

APARTHOTELS MILLS****

A 30 minuts a peu del centre, just al costat del
mar, un dels hostals més antics de la ciutat.
Habitacions amb bany, telèfon i terrassa.

A prop de l’estació de metro Miró, a només 45
minuts del centre. Totalment equipats amb
cuina, bany, menjador i electrodomèstics.
Disposen de telèfon, Internet, TV digital,
ADSL, moble bar i caixa forta.
Ideal viatge de negocis o turisme de cap de
setmana.

Ambient agradable i preus econòmics. Cuina
casolana.
Fem descomptes fora de temporada. Obrim tot
l’any.

Pàgina web: www.aparthotelsmills.cat

Reserves i informació al 93 159 64 37

11.
a

b

c

d

e

f

a

b

c

d

e

f

a

b

c

d

e

f

a

b

c

d

e

f

12.
13.
14.
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ÀREA 3. COMPRENSIÓ LECTORA
EXERCICI 4
Llegiu atentament les notícies breus relacionades amb propostes i activitats per
a joves i els vuit enunciats de la pàgina següent. Decidiu quin dels enunciats és
més adequat per a cada notícia. Marqueu amb una X la lletra corresponent.
15.
T’agradaria guanyar un cap de setmana
gratis per a dues persones a la ciutat
europea
que
tu
triïs?
Tens
ganes
d’expressar-te i arriscar-te a fer poemes?
Vols que les teves creacions parlin per elles
mateixes? Agafa el mòbil i escriu un poema
SMS; juga amb les paraules i fes un poema
àudio o bé un poema visual. A què esperes?
Anima’t i participa-hi.

18.
Ara una part de l‘import del teu Carnet Jove
el destinem a un dels nostres Plans de
Desenvolupament. Els diners s’invertiran en
la creació d’escoles a diversos països
africans. Informa’t de la situació de cada
país i vota on t’agradaria que es destinés
l’import d’aquest any (75.000 euros).

16.
Digues adéu a la rutina i a l’avorriment dels
caps de setmana! La Xarxa Nacional
d’Albergs de Catalunya posa al teu abast
albergs juvenils repartits per tot el país i
moltíssimes activitats divertides i relaxants.
I si no n’hi ha cap que et convenci,
proposa’ns una activitat que t’agradi i
nosaltres t’ajudem a muntar-la.

19.
Al Saló Internacional del Turisme de
Catalunya podràs trobar tota la informació
necessària per triar el lloc on passar les
teves vacances. A més, també podràs
participar en el concurs ‘El viatge dels teus
somnis’, que consisteix a presentar un breu
escrit sobre un viatge ideal. Els 10 millors
textos guanyaran una estada en un balneari
durant un cap de setmana.

17.
D’aquí a dues setmanes celebrem la festa
dels 20 anys del Carnet Jove. Serà un cap
de setmana ple d’activitats i sorpreses a
PortAventura (Vila-Seca). Amb el Carnet
Jove tens un descompte del 40% en el
bitllet d’anada i tornada fins a Vila-Seca i
l’entrada et costarà només 5 euros.

20.
Les cooperatives de treball de Catalunya
organitzen seminaris informatius i ajuda
administrativa
assistida
per
a
joves
interessats a conèixer diferents formes
d’autoocupació, o constituir la seva pròpia
empresa. Si tens idees per crear el teu futur
professional,
informa-te’n
al
web
www.gencat.net/joventut
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ÀREA 3. COMPRENSIÓ LECTORA

A. Un cap de setmana creatiu
B. La creació poètica als mòbils
C. El carnet per anar de festa
D. La teva proposta o la nostra?
E. Viatges amb descompte
F. El carnet que no tan sols t’ajuda a tu
G. Vols crear el teu negoci?
H. Explica’ns el teu viatge

15.
a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

16.
17.
18.
19.
20.
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CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC
Prova oral
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ÀREA 4. EXPRESSIÓ ORAL
Aquesta àrea consta de dues parts:
Part A: conversa
Part B: situacions quotidianes
A la part A, cal prendre part en una conversa, guiada per l’examinador, sobre un tema de
caràcter general.
A la part B es presenten 4 situacions comunicatives pròpies de la vida diària i cal respondrehi oralment de manera adequada i mínimament correcta.
Part A.
Conversa 01. Aprenentatge de llengües
1. La gent estudia llengües per motius diversos. En el teu cas, per què vas començar a
estudiar català? T’agrada? Per què?
2. Hi ha gent autodidacta que aprèn una llengua pel seu compte, sense anar mai a un
acadèmia o a una escola. Creus que tu podries fer el mateix? Per què?
3. Quan anaves a l’escola, quines llengües vas estudiar? Hi havia algun professor de
llengua que no t’agradés gens?
SÍ: Quin? Per què?
NO: I algun que t’agradés molt? Quin? Per què?
4. Diuen que per practicar una llengua, el millor és poder parlar amb algú nadiu. En el
teu cas, tens algun amic català?
SÍ: On us vau conèixer? Amb quina llengua us comuniqueu? Per què?
NO: T’agradaria tenir-ne algun? Per què?
5. Hi ha gent que creu que per parlar bé una llengua cal anar a viure al país on es parla.
En el teu cas, has estat mai a Catalunya?
SÍ: On i quan hi vas anar? Vas poder practicar el català? Explica’ns-ho una mica.
NO: T’agradaria anar-hi? Per què?
6. I ara imagina’t que tens els diners i el temps suficient per fer un curs d’estiu d’una
llengua que no coneixes. A tu, quina llengua t’agradaria aprendre? Per què?

© Institut Ramon Llull

2

institut ramon llull barcelona 08003 / diagonal 373 / tel. (+34) 93 467 8000 / fax (+34) 93 467 8006 / irl@llull.cat / www.llull.cat

Conversa 02. La salut i la cura del cos
1. Tothom sap com és d’important l’alimentació. A tu, t’agrada tenir cura del que
menges?
SÍ: Què fas per menjar una dieta sana i equilibrada?
NO: T’agradaria canviar algun aspecte de la teva alimentació? Per què?
2. La salut està basada en una bona dieta i una vida dinàmica i per això ens recomanen
de fer esport regularment. Tu, practiques algun esport?
SÍ: Quin? Amb quina freqüència? On?
NO: Per què? N’has practicat algun en el passat?
3. Des de fa anys, s’estan fent campanyes perquè la gent deixi de fumar, faci més
esport, vigili el que menja... En general, creus que aquestes campanyes són útils?
Per què?
4. Les vacances són un moment ideal per descansar i cuidar-nos. Explica’ns una mica
com van ser les teves darreres vacances (on vas anar, quan...)
5. Un tipus d’alimentació que no es recomana per a una dieta sana és el fast food o
menjar ràpid. A tu t’agraden els establiments que serveixen aquest tipus de menjar?
SÍ: Per què? Quin és el teu favorit? Hi vas sovint?
NO: Per què?
6. Imagina’t, per un moment, que tens molts diners i una setmana sencera per tenir
cura del teu cos. Explica’ns on t’agradaria anar, quines activitats faries...
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Part B.
Situacions de comunicació quotidianes 01

1.

Avui has rebut un paquet amb un llibre que has comprat per Internet. Quan l’has
obert, t’has adonat que el llibre és diferent del que havies demanat. Parles amb el
teleoperador de la llibreria virtual.
EXPLICA-LI QUÈ ET PASSA I DEMANA UNA SOLUCIÓ.

2.

Has posat un anunci per llogar una habitació del teu pis. Algú interessat et truca.
EXPLICA-LI COM ÉS L’HABITACIÓ, EL PIS I LES CONDICIONS DEL LLOGUER.

3.

Acabes d’arribar a casa i t’adones que t’has deixat la cartera al tren. Truques al servei
d’atenció al client.
EXPLICA QUÈ T’HA PASSAT, DESCRIU LA CARTERA I DIGUES QUÈ HI
PORTAVES A DINTRE.

4.

Un amic teu t’ha convidat dissabte a una festa a casa seva per celebrar el seu
aniversari, però tu ja tens un altre compromís. Parles amb ell.
DISCULPA’T, AGRAEIX-LI LA INVITACIÓ I EXPLICA-LI QUÈ ET PASSA.
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Part B.
Situacions de comunicació quotidianes 02

1. Acabes de rebre la comanda que has fet al supermercat per Internet. Quan ho revises
tot, t’adones que et falten coses que has demanat i que t’han cobrat. Truques al
supermercat.
EXPLICA QUÈ ET PASSA I DEMANA UNA SOLUCIÓ.

2. Pel carrer, un noi se t’acosta per demanar-te on és la farmàcia més propera.
INDICA-LI COM S’HI VA.

3.

Un amic teu t’havia convidat a passar el cap de setmana a casa seva. Finalment, t’ha
sorgit un imprevist i no hi podràs anar. Li truques.
DISCULPA’T, EXPLICA-LI QUÈ ET PASSA I QUEDEU PER A UN ALTRE DIA.

4.

La teva germana marxa de vacances a Londres i s’estarà a casa d’un amic teu que
l’anirà a rebre a l’aeroport. No es coneixen. Truques al teu amic.
DESCRIU-LI EL SEU ASPECTE FÍSIC I COM ANIRÀ VESTIDA.
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