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Correcció

BLOC I. LLEGIR I GRAMÀTICA
Activitat 1

0-6

Compteu 2 punts per resposta correcta

0-6

Compteu 2 punts per resposta correcta

0-6

Compteu 2 punts per resposta correcta

0-6

Compteu 1 punt per resposta correcta

Text 1: b
Text 2: c
Text 3: a
Activitat 2
Text 1: c
Text 2: b
Text 3: b
Activitat 3
Text 1: a
Text 2: b
Text 3: b
Activitat 4
1. j
2. d
3. b
4. g
5. h
6. e

BLOC II. ESCOLTAR
Activitat 5

0-8

Compteu 2 punts per resposta correcta

Àudio 1: g (supermercat)
Àudio 2: h (botiga de roba)
Àudio 3: e (tren)
Àudio 4: a (biblioteca)
Activitat 6

0-6

Compteu 1 punt per resposta correcta

Àudio 1: c (noi gras amb cabells llargs)
Àudio 2: b (carrer llarg i estret per a vianants)
Àudio 3: a (telèfon sota les revistes de la taula)
Àudio 4: b (monopatí)
Àudio 5: c (entrepans)
Àudio 6: a (cotxe)
Activitat 7

0-8

Compteu 2 punts per resposta correcta

1. Fals
2. Veritat
3. Veritat
4. Fals
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Transcripció textos comprensió oral

TRANSCRIPCIONS
Activitat 5
Àudio 1
Els recordem que, per la festivitat de Santa Tecla, el dimarts 23 de setembre aquest
supermercat estarà tancat i que el dia abans, el dilluns dia 22, només obrirem fins
a les dues del migdia.
Per celebrar la Festa Major, durant aquesta setmana totes les persones que facin
compres superiors a 30 euros rebran com a obsequi una capsa de galetes.
Àudio 2
- Hola, bon dia, que et puc ajudar?
- Em puc emprovar aquesta camisa i aquests pantalons?
- Quina talla fas?
- La 42 de pantalons i la XL de camisa.
- Doncs té, aquesta ho és. Ja pots entrar a l’emprovador. Com et va?
- Em va gran, que té una talla L?
- No, no la tinc. Em sap greu
- Doncs així res, em quedo només els pantalons. Gràcies.
- D’acord, doncs, si vol, anem a caixa.
Àudio 3
Informem els passatgers que el tren en direcció a Manresa que havia de sortir a dos
quarts de set porta dues hores i mitja de retard a causa d’una avaria a la via. Els
passatgers que ho desitgin poden utilitzar el servei d’autobusos que la companyia
posa a la seva disposició per cobrir aquest recorregut.
Àudio 4
- Hola. Bon dia.
- Bon dia.
- He vist que organitzeu un club de lectura fàcil i m’agradaria participar-hi. A quina
hora el feu?
- A les 8 del vespre, el darrer dimecres de mes. El primer llibre que llegirem és el
Temps de les cireres de Montserrat Roig. T’hi apuntem?
- Sí.
- Doncs, ara, si vols, ja pots agafar el llibre. És a la secció de lectura fàcil, al fons de
tot a la dreta.
- D’acord, doncs ara hi vaig.
Activitat 6
Àudio 1 Qui ha vist al restaurant?
- Hola! Saps, què? La setmana passada vaig veure els teus cosins.
- Ah, sí? On? Jo fa dies que no en sé res.
- Estaven sopant al restaurant que han obert a prop del parc.
- Com estan?
- El teu cosí està molt canviat, de moment no el coneixia. Ara, porta els cabells llargs i
està molt gras; ella, com sempre, prima i molt alegre.
Àudio 2 A quin carrer viu?
La meva germana viu en un pis del centre del poble. No és gaire gran però està
molt ben situat. És a prop del mercat, de l’escola dels nens i d’un parc molt
agradable per anar-hi a passar una estona. El carrer és bastant llarg i estret, és per
a vianants, no té arbres ni cap terrassa per asseure’s a prendre un refresc.
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Transcripció textos comprensió oral

Àudio 3 On és el telèfon?
- No trobo el telèfon! He buscat per tot arreu i no el trobo.
- Has mirat a dins la bossa?, i a sobre la tauleta?
- Sí!, però no hi és!
- Mira! És aquí, a sota les revistes de la taula.
Àudio 4 Amb què anirà en Josep a casa del seu amic?
- Hola, Josep! Vols venir aquesta tarda a casa per fer el treball de l’institut?
- Sí, d’acord.
- Amb què vindràs? A peu o amb la bicicleta?
- Tinc la bicicleta espatllada. M’estimo més venir amb el monopatí nou, així te
l’ensenyaré.
- Perfecte! Quan acabem d’estudiar podrem anar al parc. M’han dit que hi ha un
circuit per a monopatins i patinets.
Àudio 5 Què fa tot just després de comprar el pa?
Al matí, sempre faig el mateix: em llevo, vaig a dutxar-me, em vesteixo i surto a
comprar el pa. Després, toca fer entrepans per a tots els nens.
Normalment, jo esmorzo després. Em prenc un cafè mentre escolto les notícies per
la ràdio.
Àudio 6 Què és el que ha de fer?
Demà hauré de plegar més aviat perquè he de passar pel taller a buscar el cotxe i
no tindré temps d’anar a correus per enviar els paquets. Abans, però, tindré molta
feina al despatx perquè avui és el dia de visites de proveïdors.
Activitat 7
Conversa telefònica
- Laila: Hola, Anna, com estàs? Fa dies que no parlem.
- Anna: Sí, és veritat, m’alegro de sentir-te, Laila.
- Laila: He pensat que podríem fer alguna cosa el cap de setmana.
- Anna: Estaria bé, sí! La cartellera és molt bona. Hi ha pel·lícules que semblen
interessants. Sé que fan una comèdia divertida. I si l’anem a veure?
- Laila: Fa pocs dies que vaig anar al cinema, m’estimaria més fer alguna altra
activitat.
- Anna: Doncs no ho sé, què et ve de gust fer? Digues tu què t’agradaria i ho podem
fer juntes.
- Laila: Doncs prefereixo anar a passejar pel barri antic de la ciutat, caminar
m’agrada.
- Anna: A mi em va bé. Quedem així doncs. Què et sembla si ens trobem dissabte a
les cinc de la tarda?
- Laila. M’estimaria més a les set, Anna, em va millor perquè a les cinc he d’anar a
comprar un regal per a una amiga. Com que jo ja seré al barri antic, ens podem
trobar allà.
- Anna: Doncs quedem davant de l’església. I no facis tard!
- Laila: No pateixis, que seré puntual. Una abraçada i fins dissabte.
- Anna: Adeu, fins dissabte.
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