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BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ ESCRITA
COMPRENSIÓ ORAL
Exercici 1
a) F
b) F
c) V
d) V
e) F
Exercici 2
1. b)
2. b)
3. c)
4. a)
5. b)

COMPRENSIÓ ESCRITA
Exercici 1

1.
2.
3.
4.
5.

E
B
F
C
A

Exercici 2
a)
b)
c)
d)
e)

F
F
V
V
F
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BLOC 2. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC
ORTOGRAFIA
Exercici 1
1.1

 Sobtadament va succeir el que ningú no esperava.
 Tot i que pens que no faré gaire ús del regal, no vull deixar d’expressar-li l’agraïment pel
detall.
 El sector tèxtil no ha deixat de créixer en les darreres dècades.
1.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

L’equip va fer bé de comptar amb un jugador com tu. Estava segur que els portaries el triomf.
La meva padrina mai no ha deixat d’enyorar aquells dies calorosos d’estiu al poble.
Sense afaitar i amb la cara tan pàl·lida, no pareix ell.
Celebraran el bateig del seu primer fill enmig del camp, en un prat molt espaiós.
La biga principal del pis de dalt suportava massa càrrega i es va xapar en dos trossos.
Em desespera veure’l treballar amb tanta lentitud.
En Sergi va estudiar publicitat i actualment treballa en el sector de la indústria cultural,
concretament en la producció audiovisual.
h) Ens hem deixat l’obrellaunes a casa i no podrem encetar les conserves per fer l’aperitiu.
MORFOSINTAXI
Exercici 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

No deixis de netejar fins que aquesta olor tan forta no hagi desaparegut.
Encara que entrenem sis hores diàries, no aconseguirem superar l’altre equip.
Passa’m les tisores de podar perquè he d’arreglar els rosers.
Si tu no vols aquesta falda, me la posaré jo.
L’arquitecte ens va comentar que s’hauria de canviar el trespol del pis de dalt.
Ja fa dos anys que varen traslladar l’oficina d’Intervenció a la plaça del Mercat.
L’Ajuntament disposa d’un termini de dotze mesos per a l’execució del projecte de reforma del
Casal de la Gent Gran.
h) Aquesta acrobàcia no és gens difícil. Qualsevol persona, amb una mica d’entrenament, pot
fer-la.
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LÈXIC
Exercici 3
a) Serviren unes postres delicioses fetes a base de merenga, i les dugueren a la taula en una
safata platejada.
b) Del fet d’obrir la boca amb una inspiració i tancar-la amb una expiració prolongada, per efecte
de la son, la gana o l’avorriment... se’n diu: badallar.
c) Els nins que no arriben a 1,35 m d’alçada no poden seure al seient davanter del cotxe.
d) No té dos dits de seny; se’n va a fer barranquisme sense dir-ho a ningú.
e) Quan tenguis les verdures cuites, tira-hi per damunt un raig d’oli.
f) Aniré al sastre perquè em faci un vestit a mida per estrenar el dia de les noces.
g) La xemeneia de la sala d’estar està feta amb maons de 29 x 14 centímetres.
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