EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITA
15 punts
1. Escolliu l’opció correcta per completar els espais en blanc de la postal
següent.
(5 punts)

Ordino, 15 de ___(0)___ de 2013
___(1)___àvia,
Amb el Jordi hem vingut a passar uns dies a
Andorra, a ___(2)___ d’una companya de feina.
Aquest país és preciós. En aquesta època de
l’any el paisatge és tot verd, els rius baixen
plens d’aigua i hi ha unes flors...! A més, de dia
fa un sol meravellós ___(3)___ al vespre refresca i
podem dormir molt bé. Vaja, quan anem a
dormir: perquè cada nit sortim de festa. Alguna
tarda es formen tempestes. Els llamps i trons
___(4)___ impressionants.

Joana Puig Torrent
C. Major, 34
07570 Artà
(Espanya)

Llàstima que ja tornem demà...
Un ___(5)___ molt fort,
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2. Voleu fer soci de la biblioteca el vostre fill de set anys. Ompliu el formulari
següent amb les seves dades.
(5 punts, -0.5 per resposta no correcta)

BIBLIOTECA PÚBLICA LA GRANDALLA
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE CARNET
DADES GENERALS
Cognoms: _______________________________________________________
Nom: ____________________________________________________________
DNI/Passaport: __________________ Nacionalitat: __________________
Data de naixement: ______________________________________________
Tipus de sol·licitud:

□ Nou carnet
□ Renovació

DADES DE CONTACTE
Adreça: __________________________________________________________
Població: _____________________________ Codi Postal: _______________
Telèfon fix/mòbil: ________________________________________________
Correu electrònic: ________________________________________________
Data: ____________________________________________________________

Signatura pare, mare o tutor (en cas de menors d’edat):
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3. Redacteu una nota a la vostra parella per recordar-li que té hora al metge.
No oblideu posar-hi el dia, el lloc i l’hora. (30 paraules)
(5 punts)
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CORRECCIÓ

EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITA (20 minuts, 15 punts)
1. Escolliu l’opció correcta per completar els espais en blanc de la postal
següent. (5 punts)

Ordino, 15 de ___(0)___ de 2013
___(1)___àvia,
Amb el Jordi hem vingut a passar uns dies a
Andorra, a ___(2)___ d’una companya de feina.
Aquest país és preciós. En aquesta època de
l’any el paisatge és tot verd, els rius baixen plens
d’aigua i hi ha unes flors...! A més, de dia fa un
sol meravellós ___(3)___ al vespre refresca i
podem dormir molt bé. Vaja, quan anem a
dormir: perquè cada nit sortim de festa. Alguna
tarda es formen tempestes. Els llamps i trons
___(4)___ impressionants.
Llàstima que ja tornem demà...
Un ___(5)___ molt fort,

Joana Puig Torrent
C. Major, 34
07570 Artà
(Espanya)
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2. Voleu fer soci de la biblioteca el vostre fill de set anys. Ompliu el
formulari següent amb les seves dades. (5 punts, -0.5 per resposta
no correcta)

BIBLIOTECA PÚBLICA LA GRANDALLA
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE CARNET
DADES GENERALS
Cognoms: _______________________________________________________
Nom: ____________________________________________________________
DNI/Passaport: __________________ Nacionalitat: __________________
Data de naixement: ______________________________________________
Tipus de sol·licitud:
□ Renovació

□ Nou carnet

DADES DE CONTACTE
Adreça: __________________________________________________________
Població: _____________________________ Codi Postal: _______________
Telèfon fix/mòbil: ________________________________________________
Correu electrònic: ________________________________________________
Data: ____________________________________________________________
Signatura pare, mare o tutor (en cas de menors d’edat):

3. Redacteu una nota a la vostra parella per recordar-li que té hora al
metge. No oblideu posar-hi el dia, el lloc i l’hora. (30 paraules).
(5 punts)
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