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Estructura de la prova

EXAMEN EN GRUP

Objectius Descripció Punts Temps

Adequació al context 15 preguntes de resposta múltiple (3 opcions) 15 15 minuts

Comprensió oral 5 exercicis amb un total de 20 preguntes
(vertader o fals, resposta breu i aparellar) 30 30 minuts

Comprensió lectora 4 exercicis amb un total de 20 preguntes
(vertader o fals, resposta múltiple i aparellar) 25 45 minuts

TOTAL 70 1 hora i 30 minuts

EXAMEN INDIVIDUAL

Descripció Punts Temps

Part A Conversa amb 6 preguntes 18

Part B 4 situacions quotidianes 12

TOTAL 30

La puntuació final de l’examen és sobre 100 punts.

10 minuts
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Descripció de la prova

Les respostes als exercicis s’han d’escriure sempre en els fulls de respostes.

Àrea 1. Adequació al context

Aquesta àrea consta de 15 preguntes. Per a cada pregunta, heu d’escollir la resposta adequada a la
situació que sentireu en una casset. Cada situació s’escolta dues vegades.

Temps per fer aquesta àrea: 15 minuts.

Àrea 2. Comprensió oral

Aquesta àrea consta de 5 exercicis. Els textos orals estan enregistrats en una casset, i també les instruccions
per resoldre els exercicis. Cada text s’escolta dues vegades.

En el primer exercici marqueu amb una X la resposta 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 i en el cinquè exercici, heu de marcar amb una X si les
afirmacions són veritat (SÍ) o no són veritat (NO) segons el text que sentireu.

Temps per fer aquesta àrea: 30 minuts.

Àrea 3. Comprensió lectora

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.

Temps per fer aquesta àrea: 45 minuts.

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 de comunicació pròpies de la vida diària i cal respondre-hi oralment de
manera adequada i mínimament correcta.

En total aquesta àrea dura aproximadament 15 minuts.
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Àrea 1. Adequació al context

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 en el full de respostes.

Nota: les transcripcions dels textos orals les trobareu al final de l’examen.

01 a) Sóc encantat.
b) Molt de gust.
c) M’agrada molt.

02 a) L’any que ve.
b) Ben aviat.
c) Fa tres anys.

03 a) Curta i estreta.
b) Prima i baixa.
c) Llarga i grassa

04 a) No, no me l’estimo gens.
b) No, m’estimo més el bàsquet.
c) Sí, prefereixo el futbol.

05 a) Qui ha passat?
b) Què ha passat?
c) Quan ha passat?

06 a) Quan fa que vas néixer?
b) Quan és el teu aniversari?
c) Quin any vas néixer?

07 a) No et passarà res.
b) I ara, què em dius?
c) No et preocupis.

08 a) No n’hi ha cap.
b) No hi ha ningú.
c) Sí que hi ha algú.

09 a) És que havia perdut l’autobús.
b) És que vaig perdre l’autobús.
c) És que he perdut l’autobús.

10 a) No té importància.
b) No hi fa res.
c) Tant me fa.

11 a) Seria de la Marta.
b) Serà de la Marta.
c) Deu ser de la Marta.

12 a) No, no hi és.
b) És la Montserrat, oi?
c) Aquella noia no ho és.

13 a) Quan jo vaig ser jove, no acostumava
a sortir a la nit.

b) Quan jo era jove, no acostumava a
sortir a la nit.

c) Quan jo he estat jove, mai acostumava
a sortir a la nit.

14 a) I com sabré quin és?
b) I com sabré què és?
c) I com sabré qui és?

15 a) I ara, de què treballes?
b) I ara, a què dediques el teu temps?
c) I ara, què estàs fent?
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Àrea 2. Comprensió oral

Aquesta àrea consta de 5 exercicis. Els textos de cada exercici els sentireu dues vegades i tindreu
temps per respondre les preguntes en el full de respostes. En alguns dels exercicis haureu de
marcar amb una X la resposta correcta a cada pregunta. En d’altres, haureu d’escriure la resposta.

1. Escolteu una conversa entre un grup d’amics que volen anar a una discoteca. Abans, mireu-
vos el quadre que hi ha en el full de respostes. Només hi ha una resposta correcta per a cada
pregunta.

Quadre que apareix en el full de respostes

Hi anirà amb autobús Hi anirà amb cotxe No hi anirà

Noi 1

Noi 2

Noi 3

Noi 4

2. Escolteu un anunci d’una obra de teatre. Abans, llegiu les preguntes.

05 Quin tipus d’obra s’anuncia?
06 És una obra per a tots els públics?
07 On es representa aquesta obra?

3. Heu agafat el tren per anar al Museu de la Ciència. Dalt del tren, sentiu un avís. Abans, llegiu les
preguntes.

08 Habitualment, amb què es va al Museu de la Ciència?
09 Per què es fan obres?
10 Quin transport públic s’ha d’agafar ara per anar al Museu de la Ciència?
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Àrea 2. Comprensió oral

4. Sentireu cinc diàlegs curts. Per a cada diàleg heu d’escollir el dibuix corresponent. Només hi
ha una resposta correcta per a cada pregunta.

11 Què menjarà per esmorzar?

12 De quin quadre parlen?

13 Quin senyal hi ha al carrer?

a b c d

a b c d

a b c d
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Àrea 2. Comprensió oral

5. Escolteu un anunci a la ràdio sobre un hipermercat. Abans, llegiu les preguntes.

16 A l’interior de l’hipermercat hi ha un restaurant.

17 La fruita i la verdura es pesen a la secció on es compren.

18 Les caixeres us posen els productes comprats en bosses.

19 L’hipermercat ofereix un servei de repartiment a domicili.

20 A la gasolinera del supermercat es pot comprar benzina a molt bon preu.

14 Quin plat combinat demana el client?

15 On és l’estació?

a b c d

a b c d
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Àrea 3. Comprensió lectora

Llegiu els textos següents i marqueu amb una X la resposta correcta en el full de respostes. Només
hi ha una resposta correcta per a cada pregunta.

Restaurant El Tastet

Restaurant El Tastet comunica als seus clients i amics
que a partir del proper dimecres 21 obrirà els migdies
amb servei de carta i menú.

Menú diari: 5,5 euros

Carrer Nou, 7 Tel. 889 26 01 - 08500 VIC

Allotjament per a estudiants

Ja s’ha posat en marxa el programa Allotjament com-
partit estudiants-avis, promogut per l’Ajuntament de
Barcelona i les diferents universitats de la ciutat.

Aquest programa d’ajuda mútua consisteix que gent gran
allotgi gratuïtament a casa seva universitaris amb pocs
recursos econòmics a canvi de companyia.

Informació a la Secretaria del rectorat.

Agenda cultural

Al centre cívic de l’Eixample, inauguració de la Mostra
Permanent de Diaris i Publicacions Periòdiques en Ca-
talà. Exposició, sala de lectura i servei d’informació.

Es pot visitar de diumenge a dijous, de 16 h a 22 h i
divendres i dissabte, de 10 h a 21 h.

* No hi ha servei de subscripcions.

02 L’objectiu del programa és…

a) que els avis sense recursos econòmics
puguin disposar d’una vivenda.

b) ajudar els universitaris sense recursos
econòmics i els avis que es troben sols.

c) facilitar tant als avis com als estudiants
sense recursos econòmics un lloc per viure.

03 Segons l’anunci, al centre cívic els visitants
podran…
a) subscriure’s als diaris i revistes en català

que els interessin.

b) llegir els diaris i revistes que es publiquen
en català.

c) comprar diaris i revistes escrits en català.

01 En aquest restaurant, des de dimecres 21…

a) només s’obrirà als migdies.

b) s’hi podrà anar a dinar.

c) s’obrirà els dimecres al migdia.
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Àrea 3. Comprensió lectora

2. Llegiu atentament el text següent.

Vine a la Vall de Núria

Us proposem gaudir d’un paratge d’alta muntanya únic, la Vall de
Núria, on només es pot accedir a peu o amb el tren cremallera des
del poble de Ribes de Freser. Des d’aquí fins a la vall, aquest tren
supera un desnivell de més de mil metres en un recorregut de dotze
quilòmetres.

Des de les finestres del tren gaudireu de la bellesa del paisatge
espectacular que ofereix l’alta muntanya. A més, amb el bitllet del
cremallera podreu pujar al telecabina tantes vegades com vulgueu
o visitar les exposicions sobre la història de Núria a l’església.

A la Vall de Núria podeu practicar l’esquí alpí, el de fons i el de
muntanya a l’hivern; a l’estiu podeu fer excursions a cavall per les
muntanyes.

Per menjar hi trobareu diverses propostes:

1) La cuina internacional al restaurant de l’hotel: bona cuina, bona taula i bon servei.
2) L’àpat típic amb els plats tradicionals de muntanya en un espai suggestiu, a la Cabana dels Pastors.
3) A l’autoservei, l’àpat ràpid i a gust de tothom.
4) Un menjar senzill en l’ambient jove i desenfadat de l’Alberg Pic de l’Àliga.

Si al vespre us vénen ganes de quedar-vos a passar la nit a la vall podeu gaudir dels serveis de l’hotel, de les cel·les
de l’hostatgeria, o fins i tot, si aneu preparats, passar una nit al refugi de muntanya. En aquest cas, recordeu-vos de
portar el sac de dormir!

Si sortiu a la muntanya, preneu precaucions: comproveu el vostre equip, demaneu informació metereològica i
ompliu el full de ruta a l’Oficina d’Informació de la Vall de Núria; i si no sou muntanyencs gaire experts, hi ha un
servei de guies professionals que us poden assessorar o acompanyar en les vostres excursions.

Informeu-vos-en i consulteu les dates i els horaris de les activitats a l’Oficina d’Informació de la Vall de Núria a
l’estació de la plaça de Catalunya, en ple centre de Barcelona, o bé a la mateixa estació del cremallera a Ribes de
Freser.
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Àrea 3. Comprensió lectora

Marqueu, en el full de respostes, si les afirmacions següents són vertaderes o falses segons el text
anterior: si són veritat, marqueu amb una X el quadre del SÍ; si no són veritat, marqueu amb una X
al quadre del NO.

04 Un cremallera és un tipus de tren que pot superar grans desnivells de terreny.

05 Si heu comprat el bitllet del cremallera, podreu agafar gratuïtament el telecabina.

06 A la Vall de Núria es poden practicar esports de muntanya a l’estiu i a l’hivern.

07 A l’Alberg del Pic de l’Àliga es pot menjar en un ambient informal.

08 Si no porteu sac de dormir, no us podreu quedar a dormir a Núria.

09 Els muntanyencs poc experts han d’anar d’excursió acompanyats d’un guia professional.

10 Hi ha dues oficines d’informació de la Vall de Núria al centre de Barcelona.
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Àrea 3. Comprensió lectora

3. Llegiu les quatre situacions que teniu en aquest full i els sis anuncis de la pàgina següent i
decidiu quin dels anuncis ofereix el servei més adequat per a cadascuna de les situacions.
Marqueu amb una X, en el full de respostes, la lletra de l’anunci més adequat a cada situació.

Quin és el restaurant més adequat per a cada situació?

11 La Marta i la Paula són dues estudiants que cuiden molt la seva salut. Han quedat dissabte per

anar a dinar fora, però no poden gastar gaires diners. A totes dues els agraden els menjars sans i

lleugers.

12 Avui dimarts, en Joan ha quedat per anar a sopar amb els seus germans, en Miquel i la Pilar, i

després anar al cinema. Els nois en tenen prou amb un entrepà, però la noia està fent una dieta per

aprimar-se i vigila molt el que menja.

13 La Rosa vol que els seus amics anglesos coneguin la cuina i els vins catalans. Com que vol quedar

bé, ha decidit portar-los a un dels millors restaurants de Barcelona.

14 La Marina és vegetariana, però al seu xicot li agrada molt la carn i menjar bé. Busquen algun lloc

per anar a sopar on tots dos puguin menjar de gust.
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Àrea 3. Comprensió lectora

Restaurants

a) El Buffet Verd
Cuina vegeteriana variada i ben elaborada. Per 5,85 euros ofereixen un ampli bufet de primers i segons plats,
a més de les postres, te o cafè, refresc, vi o cervesa.
Obert només als migdies, de dilluns a divendres.

b) Miquetes Màgiques
És el restaurant de la vida sana: tenen un menú d’especialitats macrobiòtiques per 6,61 euros: sopa, plat combi-
nat de llegums, cereals i peix i aigua mineral.
De dilluns a divendres, obert només al migdia. Els caps de setmana, també obren al vespre.

c) Ocell de Foc
Lloc agradable que us ofereix cuina tradicional catalana amb tocs de modernitat, així com un variat assorti-
ment d’amanides. Especialitat en carns a la brasa. De dilluns a divendres tenen un molt bon menú, per només
12 euros. Els caps de setmana, restaurant a la carta.

d) Roig Robí
Selecta cuina catalana. Hi trobareu tot tipus de guisats i arrossos tradicionals, elaborats amb una bona dosi
d’originalitat. El seu menú de degustació val 33 euros. Tenen una carta de vins excel·lents.
Tanquen els dissabtes al migdia.

e) La Flauta
Ideal per als qui tenen pressa, però volen menjar bé. Fan entrepans excel·lents amb pa d’elaboració pròpia.
També tenen tapes i amanides boníssimes, menú del dia i restaurant a la carta.
Dissabte tancat.

f) Fres Co
Us ofereixen un bufet lliure d’amanides fresques, pastes, pizzes i sopes de tots els gustos. El menú val 5,85
euros al migdia, de dilluns a divendres, i 7,5 euros els vespres i els caps de setmana.
Dissabte tancat.
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Àrea 3. Comprensió lectora

4. Llegiu atentament les notícies breus que teniu en aquest full i els vuit enunciats de la pàgina
següent i decidiu quin dels enunciats és més adequat per a cada notícia. Marqueu amb una X,
en el full de respostes, la lletra corresponent.

15 Un antic edifici industrial serà la seu del nou mu-
seu de la motocicleta de la ciutat de Barcelona.

La capital catalana és la tercera ciutat del món
en nombre de motos per quilòmetre quadrat, i a
Catalunya hi ha 600.000 afeccionats a la moto-
cicleta; és a dir, un 10% de la població sent atrac-
ció per a aquest vehicle.

16 Més de 18 milions de persones han visitat els
museus italians durant el 1997, una xifra a la
qual mai no s’havia arribat en el passat. Diver-
ses mesures han permès aquests resultats, com
ara l’obertura dels museus en horaris nocturns
—fins a les 10 del vespre— i les insistents cam-
panyes publicitàries. Aquestes mesures tenen
un sol missatge: la cultura és el principal re-
curs de què disposa el país.

17 Maria A. Ferrer ha publicat un llibre que, a par-
tir d’un itinerari que s’inicia al circ romà i se-
gueix les principals restes arqueològiques de la
ciutat de Tarragona, explica d’una manera sen-
zilla i amena les creences i les pràctiques religi-
oses dels antics habitants de la ciutat, anomena-
da aleshores Tarraco.

18 És a punt de començar el judici pel robatori del
Beatus de Lièbana, el llibre del segle X que va
ser robat del Museu Diocesà d’Urgell el setem-
bre de 1996 i recuperat el gener de 1997. L’acu-
sació demana més de 35 anys de presó per als
nou implicats. A conseqüència del robatori, el
museu va reforçar les mesures de seguretat i va
encarregar una reproducció del llibre, que és la
que actualment es mostra al públic.

19 El Museu de la Prehistòria de Taltaüll, a pocs
quilòmetres de Perpinyà, ha tornat a obrir una
de les seves instal·lacions més característiques:
la reproducció de la Cova de l’Aragó. El visitant
del museu pot passejar-se dins d’una reproduc-
ció exacta de la cova i viure un espectacular mun-
tatge que permet contemplar com vivia l’home
prehistòric.

20 Professors de la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) han creat un parc arqueològic
artificial per ensenyar arqueologia als joves du-
rant les estades escolars. Es tracta de la recrea-
ció d’una vil·la romana on els nois hauran de
treballar com a arqueòlegs, fent servir les tècni-
ques i les eines pròpies d’aquesta activitat.
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Àrea 3. Comprensió lectora

a Lladres al museu

b Barcelona tindrà un nou museu

c Conferència sobre el món romà

d El patrimoni artístic, un recurs econòmic

e Lliçons pràctiques d’arqueologia

f Conèixer les creences a través d’unes ruïnes

g Robatori de motocicletes a Tarragona

h Un museu per reviure els orígens
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Àrea 4. Expressió oral

Part A. Conversa

Platja o muntanya

01 Què t’agrada més: anar a la platja o a la muntanya? Per què?

02 A la platja/a la muntanya, quan hi acostumes anar? Per què?

03 Quan vas a la platja/la muntanya, quines activitats t’agrada fer?

04 A Catalunya s’han posat de moda els esports de muntanya: baixar per rius amb barques de goma,

tirar-se des d’un pont lligat amb una corda… Ho has fet mai?

Sí: Et va agradar? Per què?

No: T’agradaria fer-ho? Per què?

05 Què faràs les properes vacances? (on aniràs, quan, amb què…)

06 Has estat mai a Catalunya?

Sí: Què et va semblar?

No: Penses anar-hi?
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Àrea 4. Expressió oral

Part B. Situacions comunicatives

01 Ets a Catalunya i truques a la secretaria d’una universitat per informar-te sobre els cursos d’estiu que
ofereixen.

Què els dius?

02 Avui arriba una amiga teva per estar-se un dies amb tu. Tu no la pots anar a buscar i li demanes al teu
company de pis que hi vagi ell.

Descriu-li l’aspecte de la teva amiga.

03 Aquest vespre t’han convidat a una festa, però tu havies quedat amb un amic i no podràs anar-hi.
Truques a la persona que t’ha convidat.

Disculpa’t i dóna-li explicacions.

04 Una amiga teva catalana ha vingut a passar uns quants dies a casa teva. Avui voldria anar a visitar un
poblet que hi ha a la vora d’on tu vius. Hi ha d’anar amb tren i encara no sap on és l’estació. Tu
treballes i no pots acompanyar-la.

Explica-li què ha de fer per anar a l’estació.
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Àrea 1. Adequació al context

Transcripció dels textos orals

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 en el full de respostes.

(Pausa 3")

01 Et presento en Josep, un amic.

(pausa 10") |
2a REPRODUCCIÓ | Aquest procediment es repeteix després de cada enunciat.
(pausa 5") |

02 Quan vas fer el viatge a Egipte?

03 Com et va la jaqueta?

04 T’agrada el futbol?

05 Vas en cotxe i de cop t’has de parar perquè hi ha molta gent al mig de la carretera. Què dius?

06 Has de matricular un amic teu en un curs i necessites la seva data de naixement. Què li preguntes?

07 La teva millor amiga acaba de suspendre l’examen de conduir. Intentes animar-la. Què li dius?

08 Qui hi ha a casa teva?

09 Tenies una cita a les 9 i arribes tard. T’excuses.

10 Què t’estimes més, la carn o el peix?

11 Saps de qui és aquesta bossa?

12 Qui és aquella noia morena?

13 Una persona gran t’explica els seus records de joventut.

14 Puja al segon pis i dóna això al senyor Josep.

15 Estàs parlant amb un amic. Li demanes per la seva feina actual.
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Àrea 2. Comprensió oral

Transcripció de textos orals

Aquesta àrea consta de 5 exercicis. Els textos de cada exercici els sentireu dues vegades i tindreu
temps per respondre les preguntes en el full de respostes. 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 volen anar a una discoteca. Abans, mireu-vos el
quadre que hi ha en el full de respostes. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta.

(pausa 5")

Joan: Ei nois! Que avui és dijous. Què us sembla si aquest vespre anem a la discoteca?
Jordi: Ja m’agradaria, Joan, però demà tinc un examen de matemàtiques i m’he de quedar a

estudiar; el porto bastant malament i…
Elisa: Quina llàstima Jordi!; si no véns tu, no tenim cotxe… Ara que també podríem anar-hi amb

autobús, oi Joan?
Joan: Sí, no es triga gaire. I tu, Ariadna, què fas?
Ariadna: Home… jo aquest vespre he quedat amb en Cesc per anar al cine, però baixarem després

amb el seu cotxe, d’acord?
Elisa: Doncs, Joan, passa per casa a les deu…

Marqueu la resposta a cada pregunta en el full de respostes. (pausa 25")
[2a REPRODUCCIÓ DEL TEXT des de «Ei nois! Que avui és…»]
Comproveu les respostes. (pausa 15")

Exercici 2
Escolteu un anunci d’una obra de teatre. Abans, llegiu les preguntes. (pausa 10")

Si vols veure un musical trepidant i divertit,
si vols gaudir d’una opereta magistral,
si vols una teràpia contra el malhumor i la depressió,
si vols veure divuit actors fantàstics i una orquestra de tretze músics en acció,
si vols anar-hi amb els pares o amb els fills…
No et pots perdre Els pirates, un gran musical de Dagoll Dagom.
Els pirates de Dagoll Dagom al Teatre Victòria.
Venda d’entrades les vint-i-quatre hores al Servicaixa de La Caixa.

Escriviu la resposta a cada pregunta en el full de respostes. (pausa 35")
[2a REPRODUCCIÓ DEL TEXT des de «Si vols veure un musical…»]
Comproveu les respostes. (pausa 25")
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Àrea 2. Comprensió oral

Transcripció de textos orals

Exercici 3
Heu agafat el tren per anar a visitar el Museu de la Ciència. Dalt del tren, sentiu un avís. Abans, llegiu
les preguntes. (pausa 10")

Propera estació: Avinguda del Tibidabo. Correspondència amb el Tramvia Blau amb destinació al
Museu de la Ciència.
(Gling, glang)
Recordem als viatgers que volen anar al Museu de la Ciència que mentre durin les obres de
reparació i millora del Tramvia Blau poden accedir al Museu amb un servei alternatiu d’autobusos.

Escriviu la resposta a cada pregunta en el full de respostes. (pausa 35")
[2a REPRODUCCIÓ DEL TEXT des de «Propera estació…»]
Comproveu les respostes. (pausa 25")

Exercici 4
Sentireu cinc diàlegs curts. Per a cada diàleg heu d’escollir el dibuix corresponent. Només hi ha
una resposta correcta per a cada pregunta. (pausa 15")

11 A Aquí té el cafè amb llet. Que vol una pasta?
B Sí. Posi’m un croissant.
A Ho sento, de croissants ja no me’n queden.
B Bé, doncs posi’m aquella pasta del darrere, la que és allargada.
A Quina? La que està embolicada en una bossa transparent?
B No, no… l’altra, la que no està embolicada.

Marqueu la resposta en el full de respostes. (pausa 15").
[2a REPRODUCCIÓ DEL TEXT des de «Aquí té el cafè…»]
Comproveu la resposta. (pausa 10")
(Aquest procediment es repeteix després de cada pregunta.)

12 A Mira quin quadre! És un paisatge molt bonic. Trobo que et quedaria bé a l’habitació.
B Sí que ho és: les muntanyes una mica nevades, els boscos, aquest riu…
A Fixa-t’hi: hi ha un pescador sota el pont.
B No, que n’hi ha dos! Se’n veu un altre dins de l’aigua.

13 A I ara, què faig? Aparco aquí?
B No, no… Can Joan és més amunt. Continua una mica més amunt.
A Bé, però en aquest carrer no hi ha cap lloc buit. Mira, giro a l’esquerra i…
B Home! que no veus que no hi pots girar! Sembla que no coneguis el senyals. Tomba a la dreta, a

veure si per allà trobem un lloc per aparcar.
14 A Què hi ha en el plat combinat?

B Un ou ferrat, un bistec i una mica d’amanida o pasta, com vulgui.
A I podria canviar-me l’ou per unes salsitxes?
B Sí, i tant, cap problema.
A Doncs, el plat combinat amb amanida.

15 A Sisplau, que pot dir-me on és l’estació?
B Sí, miri: travessi aquesta plaça, agafi el carrer de la dreta i a la segona cantonada giri a l’esquerra.
A A l’esquerra… I ja hi seré?
B No, però ja la veurà al fons del carrer.
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Àrea 2. Comprensió oral

Transcripció de textos orals

Exercici 5
Escolteu un anunci a la ràdio sobre un hipermercat. Abans, llegiu les preguntes. (pausa 20")

Als hipermercats Bon Preu us oferim tots els serveis perquè comprar us sigui més fàcil i agradable:

—Hi ha una zona de descans perquè pugueu fer una parada mentre compreu per reposar i, si us ve de
gust, fer un cafè.

—Si compreu fruita i verdura, us la pesarem directament a la sortida, juntament amb els altres productes.

—Tampoc no us heu de preocupar per posar les coses en bosses: la caixera ho farà per vosaltres.

—Si no voleu anar carregats, us podem portar la compra a casa.

—I recordeu que a la nostra gasolinera trobareu la benzina als preus més econòmics. I encara podreu
adquirir-la més barata segons l’import de les vostres compres a l’hipermercat!

Marqueu en el full de respostes la solució correcta a cada pregunta. (pausa 30").
[2a REPRODUCCIÓ DEL TEXT des de «Als hipermercats Bon Preu…»]
Comproveu les respostes. (pausa 20")
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