CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL
DE LLENGUA CATALANA

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PROVA
Examen en grup
Àrea

Descripció

1. Comprensió lectora

2. Expressió escrita

3. Comprensió oral

4. Gramàtica i vocabulari

Punts

Temps

4 textos de tipus diferent amb un total de
20 preguntes (vertader o fals, resposta
múltiple i aparellar)

25

60 minuts

Escriure una carta personal d’una extensió
aproximada de 150 paraules

12,5

30 minuts

25

40 minuts

12,5

40 minuts

75

2 hores i 50
minuts

25

15 minuts

Part A
Text oral d’uns 4 minuts de durada amb 15
preguntes de vertader o fals
Part B
5 textos orals breus amb 1 pregunta de
resposta múltiple per a cadascun

10 preguntes de transformació
15 ítems d’omplir buits (gramàtica)
15 ítems d’omplir buits (vocabulari)
Total

Examen individual
5 Expressió oral

TOTAL EXAMEN

Part A
Conversa amb 6 preguntes
Part B
5 situacions quotidianes

100

Abans de començar, s’ha d’emplenar la portada del full de respostes. Les dades que es demanen s’han
d’escriure amb majúscula. Les respostes als exercicis, les haureu d’escriure sempre en els fulls de respostes, i
no a l’examen.
Àrea 1. Comprensió lectora (pàgines 4-11)
En el primer exercici s’ha de respondre si les afirmacions són veritat (SÍ) o no (NO).
En el segon i tercer exercicis s’ha d’escollir la resposta adequada (a, b, c o d) a cada pregunta.
En el quart exercici s’han de relacionar les situacions descrites a la pàgina 10 amb els textos de la pàgina
següent.
Àrea 2. Expressió escrita (pàgina 12)
Consta d’un únic exercici. S’ha d’escriure una carta en la qual s’ha de fer referència als quatre punts que es
donen a la instrucció. Aquesta carta ha de tenir una extensió aproximada de 150 paraules. Si voleu fer un
esborrany del text, podeu utilitzar les pàgines dels fulls de respostes. Els esborranys no s’avaluaran.
Àrea 3. Comprensió oral (pàgines 13-15)
Aquesta àrea consta de 6 exercicis enregistrats en una casset, juntament amb les instruccions per resoldre’ls.
El primer exercici és el més extens: és una entrevista en un programa de ràdio que dura uns quatre minuts
aproximadament. S’ha de respondre si les afirmacions que hi ha a la pàgina 13 són veritat (SÍ) o no són veritat
(NO) segons el contingut de l’entrevista.
Els altres cinc exercicis consisteixen en cinc textos breus (avisos, notícies…) i per a cadascun s’ha de respondre
una pregunta: s’ha d’escollir la resposta correcta d’entre quatre opcions.
Àrea 4. Gramàtica i vocabulari (pàgines 16 i 18)
Aquesta àrea consta de tres exercicis, amb un total de 40 preguntes.
L’exercici 1 consta de 10 preguntes: per a cada pregunta, heu d’escriure una frase que tingui el mateix sentit
que la que se us dóna.
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L’exercici 2 consta de 15 preguntes: heu de completar cada frase amb l’element o els elements adequats
(pronoms, preposicions, adverbis…).
L’exercici 3 consta de 15 preguntes de lèxic: heu de completar cada frase amb la paraula adequada.
Àrea 5. Expressió oral (full a part)
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 cinc situacions comunicatives pròpies de la vida diària i cal respondre-hi oralment de
manera adequada i mínimament correcta.
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 1

Llegiu detingudament el text següent.
BARCELONA POTENCIA EL SENDERISME
Caminar és una bona manera no només de fer salut, sinó també de fomentar
l’esport i la cultura. A més, és una activitat que pot fer-se en un entorn natural i a
la gran ciutat, la qual cosa la fa ideal tant per als qui poden sortir-ne com per als
qui no.
L’Associació d’Entitats Excursionistes de Barcelona (AEEB) programa anualment
dos cicles de caminades, de febrer a octubre: Barnatresc i Naturtresc, amb vint-iquatre itineraris diferents. A això se suma la Caminada Internacional de Barcelona.
Totes tres activitats tenen en comú l’objectiu essencial de difondre l’esport i la
cultura, sense oblidar, però, d’harmonitzar les persones amb el seu entorn natural
o urbà.
El cicle Barnatresc consisteix en nou itineraris de senderisme urbà, oberts a
tothom, sense caràcter competitiu, que transcorren per la majoria de barris de la
ciutat de Barcelona. Aquest cicle combina l’activitat física de caminar i la visita dels
indrets urbans més emblemàtics de Barcelona, la qual cosa permet conèixer els
monuments, l’arquitectura i la història de la ciutat.
El cicle Naturtresc, en canvi, correspon al senderisme més tradicional, ja que inclou
quinze itineraris per la natura, totalment fora de l’àmbit urbà, que passen per
diverses comarques de Catalunya. Aquesta activitat està pensada perquè tothom
pugui realitzar-la, independentment de l’experiència que es tingui en caminades, ja
que totes les sortides estan assistides per persones expertes, coneixedores de les
zones que es visiten.
Finalment, la tercera edició de la Caminada Internacional de Barcelona 2007 és una
activitat no competitiva i popular que es desenvolupa dins de l’àmbit urbà de
Barcelona i rodalies. La caminada té projecció internacional i s’organitza sota els
criteris de la Lliga Mundial de Caminades. Barcelona, i enguany per primer cop
també Girona, són les dues úniques ciutats catalanes membres d’aquesta entitat
internacional, al costat de ciutats d’altres països que organitzen la seva pròpia
caminada. En l’actualitat, aquesta activitat ha passat dels dos itineraris de l’edició
anterior als quatre actuals, senyalitzats, de distàncies diferents, que transcorren
per un terreny que combina trams urbans i rurals.
Web de l’Ajuntament de Barcelona, 8 de gener de 2007 (text adaptat)
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 1

Marqueu, en el full de respostes, si les afirmacions següents són vertaderes o
falses segons el text anterior: si són veritat, marqueu una X al quadre del SÍ; si
no són veritat, marqueu una X al quadre del NO.
01. Les caminades es fan al llarg dels dotze mesos de l’any.
02. La finalitat principal de les caminades és promoure el coneixement de l’entorn.
03. El cicle Barnatresc és un seguit de caminades culturals per Barcelona.
04. El cicle Naturtresc està pensat per a persones expertes en caminades.
05. La Caminada Internacional té el seu equivalent en altres ciutats del món.
06. Barcelona tot just acaba de fer-se membre de la Lliga Mundial de Caminades.
07. L’edició de la Caminada Internacional inclou alguns espais fora de la ciutat.
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 2

Llegiu detingudament el text següent.

ESTALVIAR ENERGIA NO ÉS TAN COMPLICAT
En David Alloza viu amb la seva xicota en un pis de Barcelona que ha rehabilitat
amb criteris sostenibles. “Teníem molt clar què hi volíem fer, però no va ser fàcil
d’entrada. Vam haver de buscar informació sobre els electrodomèstics eficients, de
baix consum, perquè els botiguers, fins i tot els més especialitzats, treballen amb
els quatre models més coneguts i no saben gairebé res dels eficients, que
consideren rareses. Vam estar dues setmanes consultant per Internet un per un els
catàlegs d’electrodomèstics de diferents marques. Un cop triats, i després de
descobrir que no eren gaire més cars que els altres, els vam encarregar en una
botiga que tenim a prop de casa i els van rebre ben aviat”, explica Alloza.
La Verònica Serrano també viu amb el seu xicot en un pis a Manresa, rehabilitat
per tal de reduir el consum d’energia. “Hi hem fet una mínima inversió: tenim
electrodomèstics eficients, del tipus A; doble vidre a les finestres per aïllar bé la
casa, i bombetes de baix consum”, explica. Els baixos consums d’electricitat i aigua
que tenen, tot i que passen moltes hores a casa, són gràcies a una sèrie de
costums que hi ajuden molt: a la dutxa, mentre s’ensabonen, tanquen l’aigua, fan
servir un ordinador portàtil perquè consumeix menys que un de taula i, a més,
tenen la televisió i el DVD connectats a uns endolls amb interruptor que apaguen
quan no els fan servir.
La Georgina viu sola al Raval. L’any 2003 es va comprar un pis, al qual va fer
algunes reformes perquè fos més sostenible. Com que ella viu a l’últim pis, va
instal·lar una placa solar al terrat, de la qual li van subvencionar el 20% del cost
total. També va posar bombetes de baix consum als vuit llums que hi ha a casa
seva, però només en té tres d’encesos. “No hi ha tanta llum com en altres cases,
però sí la suficient per veure-hi bé”, puntualitza. “Jo no tinc fills, però tinc nebots.
Si vols, posa que tots aquests canvis a la llar els faig per ells, per tots els éssers
vius. Perquè desitjo que tinguin un bon futur”, subratlla la Georgina.
La Fundació Terra, durant tot un any, a través del programa Ecocasa, va fer un
estudi en 200 pisos de Barcelona per saber l’energia que consumien i de quina
manera es podia reduir. Alguns d’aquests habitatges van aplicar de manera gairebé
immediata algun canvi a la llar. Tot i que sembli estrany, avui dia encara hi ha gent
que truca a la Fundació i demana si els poden fer l’estudi d’estalvi energètic. Com
que el programa ja va acabar, ara els adrecen al web, on hi ha tota la informació
de l’estudi: www.ecoterra.org/data/pa30.pdf. El gran canvi passa, però, perquè
l’Administració faci que els habitatges nous que es construeixen siguin sostenibles.
Virgínia Mascaró, Avui, 12 de novembre de 2006, p. 32-33
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 2

Marqueu amb una X, en el full de respostes, la resposta correcta (a, b, c o d) a
cada pregunta. Només hi ha una resposta correcta per a cada enunciat.
08. Per comprar electrodomèstics de baix consum, en David Alloza va haver...
a) d’encarregar-los en botigues especialitzades.
b) d’obtenir-ne informació a través d’Internet.
c) de pagar un preu molt superior als altres.
d) d’esperar molt fins que els hi van portar.
09. La Verònica Serrano i el seu xicot consumeixen poca electricitat perquè...
a) fan servir l’ordinador de taula.
b) passen molt de temps fora de casa.
c) inverteixen molt en estalvi energètic.
d) desconnecten els aparells del corrent.
10. La Georgina va instal·lar una placa d’energia solar principalment perquè...
a) ha rebut el 20% de la inversió que hi va fer.
b) és una bona manera d’estalviar electricitat.
c) vol deixar un món millor a la gent jove.
d) aconsegueix més llum a casa seva.
11. Ecocasa és un programa perquè...
a) l’Administració construeixi edificis sostenibles.
b) la gent trobi consells d’estalvi d’energia a Internet.
c) els ciutadans facin canvis per consumir menys energia.
d) es facin estudis tècnics dels habitatges nous.
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 3

Llegiu detingudament el text següent.

COUCHSURFING: LA VOLTA AL MÓN EN... UN SOFÀ!
Couchsurfing és una pàgina web que funciona des del 2003 i que ha creat una
xarxa per a internautes viatgers que, a l’hora d’organitzar-se un viatge, busquen
allotjament gratuït per a les seves estades arreu del món. Alhora, cada membre
pot posar a disposició de la resta la seva casa i, sobretot, un sofà per descansar
després d’un esgotador dia de turisme. Couch, en anglès, vol dir ‘jeure’, i també
‘sofà’. El moble, però, només és l’excusa perquè, segons proclama el fundador,
“couchsurfing pretén fer del món un lloc millor tot obrint les nostres cases i les
nostres vides als altres. Volem canviar no només la manera com viatgem, sinó
també la manera de relacionar-nos amb el món i de viure noves experiències!”.
Aquest canvi de visió l’ha experimentat, per exemple, Jordi Pedrós, qui va pensar
que acollir estrangers a casa seva seria una bona manera que els seus fills
milloressin els coneixements d’altres llengües estrangeres. Dit i fet, va començar a
rebre gent fins al punt que per casa seva han passat “entre 200 i 300 persones” en
sis anys. “Això et canvia el punt de vista que tens del món perquè et permet tenir
informació d’altres països, conèixer com són les seves cultures però explicat per la
gent mateixa”, assegura. “Amb les seves històries, jo també he viatjat sense
moure’m de casa. Jo sóc professor i amb els viatgers fem excursions i activitats,
com si fossin els meus alumnes. És com si hagués estat al seu lloc d’origen”,
explica aquest home que treballa en una escola rural a Àger.
Couchsurfing es finança amb les donacions voluntàries dels membres, i la manera
d’entrar a formar part d’aquesta xarxa de viatgers és ben simple. Només cal
registrar-se a la base de dades de la pàgina web, on es demana una descripció
dels gustos personals per orientar la resta de membres que potser estaran
interessats a venir a casa teva, així com del tipus de gent que t’agradaria rebre.
Tot i que el couchsurfing es basa en l’intercanvi d’allotjaments, no hi ha cap
obligació de posar a disposició de la resta el teu sofà, encara que la majoria de
participants, segons els comentaris, sembla que gaudeixen tant del paper d’hoste
com del d’amfitrió.
El responsable que avui milers de persones gaudeixin d’aquest sistema allunyat de
les tradicionals agències de viatge, és Casey Fenton, un jove nord-americà. Un dia,
en Casey va aconseguir un bitllet barat per passar un llarg cap de setmana a
Islàndia, però enlloc va poder trobar un allotjament econòmic. Estaven tots plens,
fins i tot les residències per a estudiants. Per solucionar-ho, va fer un enviament
massiu de missatges a 1.500 universitaris de Reykjavík demanant-los si tenien un
sofà on dormir. En pocs dies va rebre centenars de respostes de joves disposats a
fer-li un lloc a casa seva. L’experiència va funcionar tan bé que, a la tornada, en
Casey es va prometre a si mateix que mai més s’allotjaria en un hotel. Així va ser
com va néixer couchsurfing, de manera casual.
Violeta Tena, El Temps, núm. 1173, 5 de desembre de 2006 (text adaptat)
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 3

Marqueu amb una X, en el full de respostes, la resposta correcta (a, b, c o d) a
cada pregunta. Només hi ha una resposta correcta per a cada enunciat.
12. Couchsurfing és...
a) un web per intercanviar anècdotes entre viatgers.
b) una pàgina web dedicada a organitzar viatges.
c) un moviment basat en l’intercanvi d’allotjament.
d) un sistema que permet viatjar de franc.
13. A Jordi Pedrós li agrada el couchsurfing perquè...
a) ha pogut viatjar a molts països de tot el món.
b) els seus fills van animar-lo a fer-ho.
c) obté informació de primera mà de molts països.
d) li ofereix activitats per fer amb els seus alumnes.
14. Per formar part de la xarxa couchsurfing cal...
a) posar casa teva a disposició dels viatgers.
b) descriure com és la casa que ofereixes.
c) fer una aportació econòmica per ser-ne membre.
d) explicar el perfil ideal dels teus convidats.
15. Couchsurfing va néixer...
a) per fer competència a les agències de viatges.
b) per la resposta positiva dels estudiants islandesos.
c) perquè a Islàndia no hi ha llocs barats per dormir.
d) per ajudar a trobar allotjament econòmic als universitaris.
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ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 4

Les persones que es descriuen a continuació volen trobar la botiga més
adequada per comprar allò que busquen. Identifica l’oferta que millor s’adapta
als seus interessos i possibilitats.
Marqueu, en el full de respostes, la lletra de l’anunci més adequat per a cada
situació.
Condicions de l’exercici:
- a cada situació li correspon només un anunci;
- un anunci només pot correspondre a una situació.
16. En Robert i la Cinta tenen uns mobles d’estil clàssic al menjador que encara es
conserven força bé. Les cadires, però, tenen la tapisseria molt gastada. Volen canviar-les
i en busquen unes que vagin bé amb el moble que tenen.
17. La Laia forma part d’un grup de teatre d’aficionats, amb poc pressupost. Per a la
propera obra necessiten recrear l’interior d’una casa dels anys quaranta. Volen comprar
mobiliari de l’època i que els el portin perquè no tenen cap mitjà de transport per fer-ho.
18. L’Enric i la Paula han heretat la casa de l’avi. Els mobles que hi ha són massa vells i
caldria restaurar-los. Ells només volen conservar-ne el despatx. Busquen algun lloc per
vendre la resta de mobles, que han decidit de substituir per uns altres de nous.
19. D’aquí a un mes, la Susanna i en Pere es mudaran al pis que s’acaben de comprar.
Busquen uns mobles econòmics per condicionar-lo. No cal que siguin de segona mà:
prefereixen que siguin nous i trobar alguna manera de finançar la compra.
20. En Lluís fa 2,10 metres i està cansat d’haver de dormir en un llit tan petit que els
peus li surten fora. Ara que té uns estalvis, vol comprar un dormitori d’estil clàssic que
s’adapti a la seva alçada.

© Institut Ramon Llull

10

ÀREA 1. COMPRENSIÓ LECTORA

TEXT 4

A

D
MOBLES VINAIXA

MOBLES A MIDA

Compravenda de mobles de tots els estils i
èpoques. No importa l’estat del mobiliari: el
nostre equip de restauradors s’encarrega
que tornin a semblar nous. Els nostres
preus són garantia de qualitat.
Àmplia selecció de mobiliari per a oficines.

A la nostra botiga, hi trobaràs
adaptat: llits, taules, cadires...

mobiliari

Tot un seguit d’articles destinats a fer la vida
més còmoda i proporcionar l’autonomia
personal de gent amb dificultats de mobilitat,
característiques físiques específiques o per a la
gent gran.

Recollim mobles a tot Catalunya.
www.moblesvinaixa.cat

www.moblesamida.cat

B

E
CLIC!

RESTAURA ART

Els nostres mobles s’adapten a totes les
economies. Venda directa de fàbrica: vine
al nostre magatzem i emporta’t el moble
que necessitis al moment.

El paradís dels mobles antics restaurats de
la mà dels millors professionals de l’art de la
restauració. Hi trobareu mobles de fusta
massissa, a més de petites peces d’art.

Obert cada dia de 9 a 21 h.

Restaurem i entapissem tot tipus de cadires
o sofàs. A la nostra botiga trobareu el
material i la professionalitat que busqueu
perquè recuperin el seu aspecte inicial.

Amb la nostra targeta de fidelitat podràs
pagar la teva compra en còmodes terminis.

www.clic.cat

C. Llibreteria, 2, Lleida – Tel.: 973 25 34 56

C

F
OBSOLETO

VELL CAMP

Obsoleto és una botiga de mobiliari de
segona mà. Hi podreu trobar des de llums
de plàstic dels anys 60 o 70 i mobles
clàssics de roure, fins a discos, roba de
segona mà i altres curiositats.
Transport gratuït a qualsevol
Catalunya. Preus immillorables.

punt

de

Al nostre establiment podreu trobar una gran
varietat de mobles d’importació de diferents
dissenys a preus molt econòmics. Mobles a preu
de
fàbrica,
sense
intermediaris.
Termini
d’entrega: tres mesos.
Fins a final de mes, 20% de dte. en dormitoris.
Finançament a mida sense interessos.

C. Consell de Cent, 159, Barcelona.
Visita’ns!

C. Còrsega, 172, Barcelona

G
G

DIFERENT

Hi trobareu una gran varietat de mobiliari de tots els estils i per a
tots els gustos, que us ajudarem a adaptar a qualsevol espai de
mides especials.
A la nostra botiga trobareu una àmplia col·lecció de peces de
disseny exclusiu de les marques més prestigioses del mercat,
fetes amb materials d’alta qualitat i acabats de luxe.
Visiteu el nostre web: www.diferent.cat
© Institut Ramon Llull
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ÀREA 2. EXPRESSIÓ ESCRITA

CARTA

Aquest any vols participar en unes jornades de llengua i cultura catalanes per
perfeccionar el nivell de català i conèixer nous aspectes culturals del país. Has
triat anar a Vic perquè hi tens un amic i saps que li agradarà ajudar-te a
organitzar la teva estada. Li escrius una carta.
Fes referència als punts següents:
a) Comenta-li la decisió que has pres i les dades de les jornades: on i quan es fan, el
preu, la durada...
b) Explica-li què és el que més t’interessa de les jornades (classes de llengua, visites
culturals, conferències, contacte amb la gent...).
c) Demana-li que t’ajudi a trobar un lloc per quedar-t’hi mentre duren les jornades (tipus
d’allotjament, preu, ubicació...).
d) Convida’l a fer alguna cosa junts durant el temps que t’hi estaràs.
Escriviu aquest text en forma de carta, amb tots els elements que li són propis.
Si voleu fer un esborrany, podeu utilitzar les pàgines 7 i 8 dels fulls de
respostes.
Escriviu el text definitiu de la carta a les pàgines 2 i 3 dels fulls de respostes.
(Aproximadament 150 paraules)
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ÀREA 3. COMPRENSIÓ ORAL (40 minuts)

PART A

Sentireu una entrevista a Santiago Mallafré, el propietari de la llibreria de vell
més gran de Catalunya. La sentireu dues vegades. La primera vegada la
sentireu sencera i tindreu dos minuts per llegir les frases de la 1 a la 15.
Després tornareu a sentir-la dividida en 3 fragments i haureu de marcar, en el
full de respostes, si les afirmacions són veritat o no. Si són veritat, marqueu una
X en el quadre del SÍ. Si no són veritat, marqueu una X en el quadre del NO.
1r fragment
01.
02.
03.
04.
05.

Actualment, la Llibreria Canuda és també sala d’exposicions d’obres d’art.
El Cementiri dels Llibres és un espai per guardar documents de la llibreria.
La situació de la botiga és el factor principal de l’èxit del negoci.
La majoria de llibres que hi ha a la botiga arriben d’herències que no es volen.
La selecció de llibres de la botiga es fa a casa del particular que se’ls ven.

2n fragment
06.
07.
08.
09.
10.

Santiago Mallafré va iniciar-se en el negoci un cop acabats els estudis de comerç.
A Santiago Mallafré li interessen molt els llibres, però no en llegeix gaires.
La Llibreria Canuda té el futur assegurat perquè rep subvencions públiques.
La tendència és que les llibreries de vell s’instal·lin a fora de les ciutats.
Segons Santiago Mallafré, ara es venen més llibres, però es llegeix menys.

3r fragment
11.
12.
13.
14.
15.

Amb la introducció d’Internet, la Llibreria Canuda ven més enciclopèdies.
Els compradors de vell s’interessen bàsicament pel preu dels llibres.
Si hi ha llibres que costa de vendre, es retiren per poder fer-hi lloc.
Santiago Mallafré troba interessant els llibres de qualsevol tema.
La Llibreria Canuda ha deixat de rebre visites de gent famosa.
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ÀREA 3. COMPRENSIÓ ORAL

PART B

A continuació sentireu cinc textos diferents. Cadascun, el sentireu dues vegades
i tindreu temps de respondre les preguntes corresponents. Escolteu primer el
text i després llegiu-ne la pregunta. Quan torneu a sentir el text per segona
vegada, marqueu amb una X la solució correcta en el full de respostes. Només
hi ha una resposta correcta per a cada enunciat.
Exercici 1
16. Escolteu una conversa entre dos amics sobre l’examen que ha fet un d’ells.
El Joan...
a) s’esperava que l’examen fos més fàcil.
b) ha passat els tres últims dies estudiant tarda i nit.
c) està convençut que aprovarà l’examen.
d) ha deixat preguntes en blanc per manca de temps.

Exercici 2
17. Escolteu una notícia a la ràdio sobre un concurs de música.
Segons la notícia...
a) la participació en el concurs és gratuïta.
b) els guanyadors es triaran per votació popular.
c) els grups finalistes tocaran a la plaça Major.
d) els guanyadors rebran 3.000 € en metàl·lic.
Exercici 3
18. Escolteu un avís a l’estació de trens de València.
Segons l’avís del servei de trens, el nou tren circularà...
a) cada cinquanta minuts.
b) cada dia fins a les 6 del matí.
c) per la mateixa via que el tren regular.
d) més freqüentment que el tren regular.
Exercici 4
19. Escolteu una conversa entre dos companys de feina.
Per celebrar l’aniversari de la seva xicota, el noi farà una festa...
a) sense la família de la Montse.
b) a la seva casa particular.
c) amb un servei d’àpats.
d) en un bar llogat.
© Institut Ramon Llull
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Exercici 5
20. Escolteu una conversa entre un metge i un pacient.
Per aprimar-se, a partir d’ara el senyor Ferrer haurà de canviar...
a) l’exercici físic.
b) l’estat d’ànim.
c) la medicació.
d) la dieta.
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ÀREA 4. GRAMÀTICA I VOCABULARI

EXERCICI 1

Transformeu les frases que teniu a continuació en una altra frase que tingui el
mateix sentit.
Escriviu la resposta en el full de respostes.
EXEMPLE:
M’és impossible venir a casa teva avui.
Jo no puc venir a casa teva avui.
01.

Em va dir: “Porta’m el llibre després de les vacances.”
Em va dir que _____________________________.

02.

Fa tres anys que treballo en aquesta empresa.
Treballo en aquesta empresa ___________________.

03.

Potser arribarà tard.
És possible que _______________.

04.

És millor que li truquis i li demanis disculpes.
Jo de tu __________________________________.

05.

Ara em canso més que abans.
Abans ______________ tant ________________.

06.

La Gemma m’ha dit: “Vés a comprar i porta’m un pa de quilo”.
La Gemma m’ha dit que ____________________________.

07.

Avui, tot escoltant les notícies, m’he assabentat de la seva mort.
Ahir, mentre _________________________________________.

08.

No hem trobat entrades perquè hem arribat tard.
Si no ________________________________________.

09.

Voldria compartir pis amb algú que no fumés.
Vull compartir pis amb algú que ____________.

10.

Aquest estiu podríem fer un creuer pel Mediterrani.
Què us sembla si ________________________________________?
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ÀREA 4. GRAMÀTICA I VOCABULARI

EXERCICI 2

Escriviu en el full de respostes la paraula o paraules adequades (pronoms,
adverbis, conjuncions, preposicions…) per a cadascuna de les frases següents.
EXEMPLE:
Fa estona que no sento els nens. Vés a veure què fan.
11. ______ dia has dit que comences les vacances?
12. ______ us espavileu, us quedareu sense menjar.
13. Vam trobar-nos l’Enric quan anàvem baixant carrer ______.
14. Encara no saben ______ regalar als seus pares.
15. En aquella botiga no hi ha ______ que m’interessi.
16. No vol venir a l’excursió ______ té molta feina.
17. Tens un bolígraf per deixar-me? No en tinc ______.
18. En Pere va anar a visitar les seves germanes per portar ______ uns llibres.
19. Vas a l’institut? Jo ara mateix ______ vinc.
20. ______ migdia sempre miro les notícies que fan a TV3.
21. Aprofita l’oferta i compra’t aquesta camisa ______ quadres.
22. A la ciutat ______ vivia abans hi havia molts teatres.
23. S’ha barallat amb tots els seus amics. No té ______ amb qui sortir.
24. En Joan és un noi molt tranquil: tot ho fa ______ molta calma.
25. Si ______ haguessis dit abans, això, t’hauria ajudat.
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ÀREA 4. GRAMÀTICA I VOCABULARI

EXERCICI 3

Escriviu en el full de respostes la paraula que considereu més adequada per a
cadascuna de les frases següents. Cada buit l’heu d’omplir només amb una
paraula.
EXEMPLE:
Per Pasqua aniré de vacances a Florència.
26. El Frederic és el pare del meu home: és el meu ________.
27. Aquests talls de formatge són massa ________: a mi m’agraden més prims.
28. Sentiu l’olor? Ja he ficat la pizza al ________ i aviat estarà cuita.
29. Pareu la taula: poseu-hi els ________ marrons amb les estovalles de color cru.
30. En Lluís viu en un cinquè pis, però no té ________: has de pujar per les escales.
31. Porta dues arracades a l’________ esquerra i una al nas.
32. Va al dentista perquè està fent un tractament per emblanquir-se les ________.
33. El seu pare és ________: li ha fet tots els mobles de casa a mida.
34. Perdona que arribi tard: se m’ha ________ el cotxe i he hagut de venir amb
autobús.
35. Agafa uns llençols nets per al ________ gran i uns altres per al petit.
36. Com ha ________ l’arbre del jardí! Just ara fa dos anys que el vam plantar!
37. Si vas a esquiar, no et descuidis els ________ per no tenir fred a les mans.
38. No facis gaire ________, que el nen s’acaba d’adormir!
39. La Laia és molt ________: li fa vergonya parlar amb la gent que no coneix gaire.
40. He de fer una còpia de les ________ de la porta del pis: no sé on les he perdut!
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ÀREA 5. 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 5 situacions comunicatives pròpies de la vida diària i cal
respondre-hi oralment de manera adequada i mínimament correcta.
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ÀREA 5. EXPRESSIÓ ORAL

PART A

Conversa 01. Compres
1. A casa teva, qui fa habitualment les compres domèstiques (queviures, productes de
neteja...)?
EXAMINAND/A: T’agrada fer la compra? On i quan la fas? Per què?
ALTRA PERSONA: Per què no hi vas tu?
2. Quina mena de botigues hi ha al lloc on vius? Acostumes a comprar-hi? Per què?
3. Quan vas a comprar coses com ara roba, t’agrada anar-hi sol o prefereixes que
t’acompanyin? Per què?
4. En època de rebaixes el consum puja. Acostumes a anar de rebaixes? Per què?
5. De tant en tant, tots comprem algun regal. Quin ha estat el darrer regal que has
comprat tu? A qui el vas regalar, què celebrava, on el vas comprar? Explica’ns-ho una
mica.
6. En l’actualitat hi ha una manera de comprar que cada dia té més seguidors: la compra
per Internet. Tu utilitzes aquest sistema per fer compres?
SÍ: Quins productes acostumes a comprar? Has tingut mai cap problema?
NO: Per què?
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ÀREA 5. EXPRESSIÓ ORAL

PART A

Conversa 02. Mitjans de transport
1. Quin mitjà de transport utilitzes habitualment per anar a la feina o a classe? Per què?
2. Creus que el transport públic, en general, funciona bé? Hi faries algun canvi? Per què?
3. Què et sembla el preu del transport públic? S’hi pot obtenir algun tipus de descompte?
Com?
4. Una forma de desplaçar-se que cada dia té més seguidors és la bicicleta. Tu en fas
servir?
SÍ: Quan? Quins problemes et trobes habitualment anant en bicicleta?
NO: Per què? Creus que s’hauria de fomentar-ne l’ús? Per què?
5. Quan has de fer viatges llargs, de molts quilòmetres, quin mitjà prefereixes? Per què?
6. Explica’ns els detalls d’algun viatge molt especial: on vas anar, quan, com, amb qui...
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ÀREA 5. EXPRESSIÓ ORAL

PART B

Situacions de comunicació quotidianes 01

1. Avui la teva professora de català us ha comunicat als alumnes la data de l’examen, i
resulta que a tu et coincideix amb un altre examen, el mateix dia i a la mateixa hora.
Parles amb ella.
EXPLICA-LI QUÈ ET PASSA I DEMANA-LI UN CANVI DE DATA.

2. Tens una reserva en un restaurant. Quan hi arribes, et diuen que ho tenen tot ple i
que no hi poden fer res. Parles amb el responsable del restaurant.
QUEIXA’T I DEMANA UNA SOLUCIÓ.

3. La teva mare et proposa d’anar a veure una obra de teatre que fa poc que has vist.
EXPLICA-LI EL CAS I PROPOSA-LI DE FER ALGUNA ALTRA ACTIVITAT.

4. Acabes d’arribar a casa i t’adones que t’has deixat la jaqueta al bar on vas cada dia.
Hi truques. Parles amb un cambrer.
EXPLICA-LI QUÈ ET PASSA I DESCRIU-LI LA JAQUETA.

5. Demà has quedat amb un amic per anar a esquiar, però avui t’has començat a trobar
malament i no creus que hi puguis anar. Li truques.
EXPLICA-LI QUÈ ET PASSA, DISCULPA’T I PROPOSA-LI DE QUEDAR UN ALTRE
DIA.
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ÀREA 5. EXPRESSIÓ ORAL

PART B

Situacions de comunicació quotidianes 02

1. Vols anar de càmping amb uns amics a la muntanya, però no teniu tenda de
campanya. Truques a un amic que en té una.
EXPLICA-LI QUÈ ET PASSA, DEMANA-LI LA TENDA I QUEDA AMB ELL PER
RECOLLIR-LA.

2. Arribes a l’aeroport dues hores abans del teu vol, i quan et toca facturar l’equipatge
et diuen que no ets a la llista i que el vol ja és ple.
QUEIXA’T I DEMANA UNA SOLUCIÓ.

3. Aquesta tarda tens hora per a la perruqueria, però t’ha sorgit un imprevist i no hi
podràs anar. Hi truques.
EXPLICA QUÈ ET PASSA, DISCULPA’T I DEMANA HORA PER A UN ALTRE DIA.

4. Avui t’has de quedar a la feina fins tard. Truques al teu pare per demanar-li que et
vingui a recollir amb el cotxe.
EXPLICA-LI QUÈ ET PASSA I QUÈ HA DE FER PER ARRIBAR A LA TEVA
EMPRESA.

5. Has convidat un amic a veure un musical. A l’hora de comprar les entrades a la
taquilla, t’adones que no portes prou diners. Parles amb el teu amic.
EXPLICA-LI QUÈ ET PASSA I DEMANA-LI AJUT.
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