COMPRENSIÓ ORAL - NIVELL A1
30 punts

1. L’Antoni i l’Helena han d’anar a comprar menjar. Escolteu el diàleg i
marqueu la resposta correcta.
(6 punts)

1. L’Helena i l’Antoni parlen de què menjaran per:
a. esmorzar
b. dinar
c. berenar
2. Aquesta setmana ja han menjat:
a. peix
b. carn
c. ous
3. De primer plat menjaran:
a. sopa
b. pasta
c. verdura
4. Per fer l’amanida, compren:
a. enciam, tomata, olives i ceba
b. enciam, tomata i pebrot
c. enciam i tomata
5. Han de comprar fruita perquè:
a. no en queda gens.
b. perquè l’Antoni en menja molta.
c. perquè el metge diu que és bona per a la salut.
6. Beuen:
a. aigua i vi
b. taronjada, aigua i vi
c. cervesa, aigua i vi
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2. Dues persones de 50/60 anys parlen de la seva infantesa. Escolteu el
diàleg i marqueu la resposta correcta. (6 punts)
1. La Maria i el Pere tenen experiències escolars:
a. iguals
b. similars
c. diferents
2. Al Pere no li agradava l’escola perquè:
a. els mestres no sabien ensenyar
b. li agradava més jugar
c. era massa gran
3. El Pere:
a. no ajudava en les feines de casa.
b. feia alguna feina a casa.
c. no sabem si ajudava a casa.
4. Els caps de setmana, el Pere:
a. es quedava a casa.
b. sortia amb els pares.
c. sortia amb els amics.
5. La Maria, quan s’acabaven les classes:
a. feia els deures de l’escola.
b. jugava al carrer.
c. ajudava a casa.
6. A la Maria, l’escola:
a. li agradava molt.
b. no li agradava gaire.
c. li agradava però preferia treballar al camp.

2

3. Escolteu el que explica la Rosa, que està treballant a l’estranger, als seus
pares. Després digueu si són veritables (V) o falses (F) les afirmacions
següents.
(6 punts)

1. A la Rosa, li costa adaptar-se als horaris de menjar.

V

F

2. La gent arriba a l’hora.

V

F

3. Tothom pren cafè a totes hores.

V

F

4. La Rosa pensa que el clima no és agradable.

V

F

5. Hi ha poca activitat al carrer, al vespre.

V

F

6. La Rosa troba a faltar les muntanyes.

V

F

4. Escolteu l’anunci. Després digueu si són veritables (V) o falses (F) les
afirmacions següents.
(6 punts)

1. El pis és als afores de la població.

V

F

2. És un pis nou, per estrenar.

V

F

3. Hi ha safareig però no hi ha estudi.

V

F

4. El pis és moblat.

V

F

5. El preu de lloguer inclou totes les despeses.

V

F

6. Si el voleu llogar, heu de trucar a la Sra. Rius.

V

F

5. Relacioneu els missatges següents amb el lloc on els sentiríeu.
(6 punts)

Lloc

Missatge número

a. Màquina de cafès a la sala d’espera d’un hospital
b. Bústia de veu d’un domicili particular
c. Informació meteorològica de la ràdio
d. Aparcament d’uns grans magatzems
e. Aeroport
f. Informació de l’agència de mobilitat
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CORRECCIÓ

COMPRENSIÓ ORAL (25 minuts, 30 punts)

1. L’Antoni i l’Helena han d’anar a comprar menjar. Escolteu el diàleg i
marqueu la resposta correcta. (6 punts)
1. L’Helena i l’Antoni parlen de què menjaran per:
a. esmorzar
b. dinar
c. berenar
2. Aquesta setmana ja han menjat:
a. peix
b. carn
c. ous
3. De
a.
b.
c.

primer plat menjaran:
sopa
pasta
verdura

4. Per fer l’amanida, compren:
a. enciam, tomata, olives i ceba
b. enciam, tomata i pebrot
c. enciam i tomata
5. Han de comprar fruita perquè:
a. no en queda gens.
b. perquè l’Antoni en menja molta.
c. perquè el metge diu que és bona per a la salut.
6. Beuen:
a. aigua i vi.
b. taronjada, aigua i vi.
c. cervesa, aigua i vi.

2. Dues persones de 50/60 anys parlen de la seva infantesa. Escolteu el
diàleg i marqueu la resposta correcta. (6 punts)
1. La
a.
b.
c.

Maria i el Pere tenen experiències escolars:
iguals.
similars.
diferents.

2

2. Al Pere no li agradava l’escola perquè:
a. els mestres no sabien ensenyar.
b. li agradava més jugar.
c. era massa gran.
3. El Pere:
a. no ajudava en les feines de casa.
b. feia alguna feina a casa.
c. no sabem si ajudava a casa.
4. Els caps de setmana, el Pere:
a. es quedava a casa.
b. sortia amb els pares.
c. sortia amb els amics.
5. La
a.
b.
c.

Maria, quan s’acabaven les classes:
feia els deures de l’escola.
jugava al carrer.
ajudava a casa.

6. A la Maria, l’escola:
a. li agradava molt.
b. no li agradava gaire.
c. li agradava però preferia treballar al camp.

3. Escolteu el que explica la Rosa, que està treballant a l’estranger, als
seus pares. Després digueu si són veritables (V) o falses (F) les
afirmacions següents. (6 punts)
1. A la Rosa li costa adaptar-se als horaris de menjar.

V

F

2. La gent arriba a l’hora.

V

F

3. Tothom pren cafè a totes hores.

V

F

4. La Rosa pensa que el clima no és agradable.

V

F

5. Hi ha poca activitat al carrer, al vespre.

V

F

6. La Rosa troba a faltar les muntanyes.

V

F
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4. Escolteu l’anunci. Després digueu si són veritables (V) o falses (F) les
afirmacions següents. (6 punts)
1. El pis és als afores de la població.

V

F

2. És un pis nou, per estrenar.

V

F

3. Hi ha safareig però no hi ha estudi.

V

F

4. El pis s'ha de reformar.

V

F

5. El preu de lloguer inclou totes les despeses.

V

F

6. Si el voleu llogar, heu de trucar a la Sra. Rius.

V

F

5. Relacioneu els missatges següents amb el lloc on els sentiríeu. (6
punts)
Lloc

Missatge

a. Màquina de cafès a la sala d’espera d’un hospital

3

b. Bústia de veu d’un domicili particular

5

c. Informació meteorològica de la ràdio

1

d. Aparcament d’uns grans magatzems

2

e. Aeroport

4

f. Informació de l’agència de mobilitat

6

4

