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Activitat 3
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0-6

Compteu 0,5 punts per cada resposta correcta

0-6

Compteu 0,5 punts per cada resposta correcta

0-3

Compteu 0,5 punts per cada resposta correcta

0-3

Compteu 0,5 punts per cada resposta correcta

arribi
té
comptar
mà
esperança
sorprès
expressió
fóssim
joguineja
objecte
saviesa
paral·leles

Activitat 4
1. li
2. què
3. per a
4. Si
5. amb
6. des que
7. se n’
8. en
9. els
10. als
11. ho
12. Quan

Activitat 5
1. llancen
2. aconsegueixen
3. desitgen/desitgin
4. estiguessin
5. són/seran
6. rep/rebrà

Activitat 6

1. abaixa
2. perllongar
3. aleshores
4. va passar a mans
5. afrontar
6. diverses

© Consorci per a la Normalització Lingüística
1

CPNL

Prova model I3
Model de correcció

Prova d’assoliment Intermedi 3

TRANSCRIPCIÓ
(La transcripció és literal i conté els errors lingüístics de l’àudio original, que estan marcats en
cursiva.)
Títol: Ludi romani al Museu Romà de Premià de Mar
Autor: Ràdio Premià de Mar
Durada: 0:04:00
ENTREVISTADOR: Tornem ara mateix cap al Museu Romà de Premià de Mar per segon cop en
aquest informatiu. Hi hem anat en el primer tema per parlar de la concessió dels bons Feder i els
projectes que se’n deriven d’excavació i museïtzació i ara hi tornem però per jugar.
I és que aquest proper diumenge dia onze de juny el Museu Romà obre les seves portes d’onze
del matí a dues del migdia perquè tothom que vulgui pugui jugar a jocs romans i d’aquí el nom
de l’activitat Ludi romani, és a dir jocs romans.
Coordina l’activitat el tècnic del Museu i arqueòleg Ramon Coll, que ens atén via telefònica.
Ramon, molt bon dia.
RAMON: Hola, bon dia.
ENTREVISTADOR: Si no anem errats és la primera vegada que es convoca una jornada de jocs
romans al Museu. Com ha anat que tinguem aquesta activitat diumenge?
RAMON: Doncs mira aquesta activitat sí que és la primera vegada que es convoca i en aquest
cas es convoca dintre dels actes del Festival Laietània, que és un festival que es fa a nivell
comarcal i que, bé, aplega moltes activitats de diversos museus de la comarca, tots ells amb
material, amb patrimoni, diguem-ne, o bé d’època ibèrica o bé d’època romana o de totes dues,
que a vegades coincideix, també. Aleshores els jocs romans són una sèrie de jocs molt
entretinguts, són els mateixos jocs que jugaven els romans, diguem-ne de l’època clàssica, són
essencialment jocs de tauler, i és una activitat que permet fer les coses en família, podríem dirne, perquè poden jugar els pares, les mames, les tietes, les iaies, els nens... o sigui tothom.
ENTREVISTADOR: Molt bé, hi ha algun que cridi especialment l’atenció, d’aquests jocs, algun
que sigui d’alguna forma l’estrella, que tothom vulgui fer cua per jugar-hi?
RAMON: No, no, hi ha jocs que a vegades... jocs que juguem o que hem jugat de nanos, de petits
i tal i que són a l’origen, diguem-ne, estan a l’època romana. O sigui, per exemple, te’n diré un
que segurament ja el saps, és el tres en ratlla.
ENTREVISTADOR: I tant!
RAMON: El tres en ratlla és un joc romà, en origen, o sigui que en aquest sentit... I n’hi ha d’altres,
n’hi ha de molts altres. N’hi ha de molts altres. Per exemple, hi ha jocs de punteria i d’habilitat,
vale, vull dir, no tots són taulers de, o sigui no tots són jocs de tauler, em refereixo, que juguen
amb fitxes i tal. No, no, n’hi ha de..., n’hi ha de, per exemple, jocs de punteria i d’habilitat, per
exemple la sèrie, vale, o per exemple un que s’ha de fer una mena com de, per de dir-ho d’alguna
manera, com una mena de castell de nous, que és el nuces revinquere, que es diu en llatí, vale,
i bueno, també és un joc d’habilitat. I bueno, i n’hi ha d’altres.
ENTREVISTADOR: Molt bé, i tot això com funcionarà, és a dir, pel que veiem hi ha mitja hora de
durada de l’activitat?
RAMON: Aproximadament.
ENTREVISTADOR: M’imagino que hi haurà torns per cada partida, no?
RAMON: Sí, a veure, clar, el problema és que l’activitat la farem a dintre del Museu Romà, és a
dir a l’habitació central del Museu Romà. Aleshores, aquesta hi haurà tota una sèrie de jocs allà,
aleshores es podrà passar, o sigui es podrà anar d'un joc a l’altre, calculem que més o menys,
més o menys, l’activitat pot durar una mitja hora. Però a veure, pot ser que duri més, eh? El que
passa que també depenent de la cantitat de públic que vingui. Com que és un lloc que té un
aforament limitat, doncs clar, haurem de fer..., haurem de fer una mica..., haurem d’anar jugant
una mica amb les coses del tema del joc.
ENTREVISTADOR: D’acord. Tot això naturalment vindrà de la mà d’una visita guiada, entenent,
ja que es fa dintre del Museu?
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RAMON: No, no, no, no, no. O sigui, es fa dintre del museu però vull dir... no hi ha visita guiada.
És a dir, lo que fem aquests dies són jocs. A veure, volíem fer una cosa una mica diferent, perquè
en d’altres festivals Laietània el que havíem fet eren, bàsicament, eren... visites guiades com a
activitat, diguem-ne, dintre del festival i aquesta vegada volíem fer una cosa una mica més
entretinguda, una mica menys acadèmica, podríem dir, i una cosa una mica més familiar, si
m’acceptes el terme.
ENTREVISTADOR: I en tot cas, i això és evident, una mostra de les activitats que es podran fer
al Museu quan aquest estigui doncs ja museïtzat, com parlàvem abans amb en David Gutiérrez,
no?
RAMON: És una opció, naturalment, entre moltes d’altres.
ENTREVISTADOR: Doncs això serà aquest proper diumenge dia onze al Museu Romà d’onze
del matí a dues del migdia. Aquests ludi romani, jocs romans, coordinats per en Ramon Coll,
tècnic del Museu i arqueòleg, ens ho ha explicat en directe. Ramon, moltes gràcies, molt bon dia.
RAMON: Gràcies a vosaltres.
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FONT I AUTORIA DELS TEXTOS

Activitat 3: Ara, Bernat Cormand 7/05/2018
Activitat 4: https://www.arabalears.cat/premium/opinio/Croissantslendema_0_997700310.html

Activitat 5: Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa (text adaptat)
Activitat 6: Ara, Núria Juanico, 3/05/2018 https://llegim.ara.cat/actualitat/ (text adaptat)
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