
 
 
 

 
Examen oficial de Llengua catalana 

 
−nivell A1− 

Diploma d’usuari bàsic 
 

 
Prova escrita 

 
 

−Model d’examen− 
 
 
 

oral 
Comprensió oral 

/30 

Expressió i interacció oral 
/30 

 Total /60 
   

escrit 
Comprensió escrita 

/25 

Expressió i interacció escrita 
/15 

 Total /40 
  

Puntuació global / 100 
 
 
 

Codi d’identificació 

 
 
 

No gireu el full 
fins que no rebeu les indicacions 

del responsable de la sala. 



 
 
 
 
 
 
 

Aquesta prova escrita consta de tres blocs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Durada Puntuació 

COMPRENSIÓ ORAL 25 minuts 30 punts 

COMPRENSIÓ ESCRITA 20 minuts 25 punts 

EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITA 20 minuts 15 punts 

TOTAL 1 h 5 minuts 70 punts 
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COMPRENSIÓ ORAL 

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. 
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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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COMPRENSIÓ ESCRITA 

25 punts 

1. Escolliu la resposta correcta per a cada pregunta. 
(5 punts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. En aquest anunci 

a. s’ofereix feina. 

b. es demana feina. 

c. es lloga un pis. 

2. Requisits: 

a. Tenir carnet de conduir 

b. Tenir vehicle propi 

c. No se sap 

3. Per posar-s’hi en contacte 

a. s’hi ha de trucar. 

b. s’hi ha d’enviar un correu electrònic. 

c. cal presentar-s’hi personalment. 

4. L’empresa  

a. és gran.  

b. és petita. 

c. és familiar. 

5. Cal saber 

a. només català i francès. 

b. francès, castellà i català. 

c. només català i castellà. 

MULTINACIONAL DE L’ALIMENTACIÓ 

Necessita 

Personal per repartir comandes per tot Andorra. 

Cal tenir carnet de conduir. 

Vehicle a càrrec de l’empresa. 

Imprescindible català, castellà i francès. 

Persones interessades, envieu el currículum a 

bonmenjar@andorra.ad 
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2. Escolliu la resposta correcta per a cada pregunta. 
(5 punts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El curs 

a. és per a tothom. 

b. és per a adults. 

c. és per a nens. 

2. Per poder assistir al curs 

a. s’ha de fer la inscripció el primer dia de classe. 

b. cal inscriure-s’hi per Internet. 

c. s’ha de fer una inscripció abans de començar les classes. 

3. El preu de la inscripció 

a. és el mateix per a tothom. 

b. no és el mateix per a tothom. 

c. és diferent per als socis. 

4. El curs es farà 

a. de maig a juliol. 

b. cinc dies a la setmana. 

c. en horari de migdia i tarda. 

5. Per poder fer el curs  

a. cal tenir nocions d’alemany.  

b. no és necessari saber alemany. 

c. S’ha de saber un altre idioma. 

INICIACIÓ A L’ALEMANY PER A PERSONES ADULTES 

Curs intensiu de 80 h, del 25 de juny al 22 de juliol de 2015 

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h 

Preu: 400 € (consulteu els descomptes per a jubilats a la 
nostra página web) 

Inscripció: Del 19 de maig al 13 de juny, a la secretaria de 
l’escola.  
També es pot baixar el formulari d’Internet i 
portar-lo a secretaria. 

ESCOLA D’IDIOMES LLENGUAFÀCIL, SA 
AD500 Andorra la Vella 
Tel. 888000 
a/e: llenguafacil@andorra.ad 
www.llenguafacil.org 
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3. Marqueu si les afirmacions són veritables (V) o falses (F) segons el text que 
teniu a continuació.  
(5 punts) 

 

GUIA D'ACTIVITATS 2014-2015 

ACTIVITATS, TALLERS I ESCOLES ESPORTIVES I CULTURALS 

DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 

Aquest dimecres, 9 de setembre, s’ha obert el termini d’inscripcions per a 

les activitats, tallers i escoles esportives i culturals del Comú d’Escaldes-

Engordany. Perquè la gent de la parròquia pugui estar informada de tota 

l’oferta d’activitats adreçades a infants, joves i adults, durant aquesta 

setmana rebran a les seves llars la guia d’activitats 2014-2015. També es 

pot accedir al programa a través de la pàgina web del Comú d’Escaldes-

Engordany. Les inscripcions per a les activitats culturals es poden fer del 

9 al 25 de setembre. El curs s’inicia el 30 de setembre. En el cas de les 

escoles esportives, les inscripcions també s'han obert aquest dimecres 9 

de setembre i el curs comença el 14 de setembre. Les inscripcions es 

poden fer al Servei de Tràmits del Comú i al Departament d’Esports (Prat 

del Roure).  

L'objectiu de totes aquestes iniciatives és descobrir, aprendre i compartir 

bones experiències amb altres persones de la parròquia i de la resta 

d’Andorra, unides per les mateixes inquietuds. 

 www.e-e.ad (text adaptat) 

 

 

1. Aquest text és la guia d’activitats per a un trimestre. V F 

2. La Guia va adreçada a tot tipus de públic. V F 

3. És imprescindible tenir connexió a Internet per veure les 
activitats que s’hi ofereixen. 

V F 

4. Hi ha la possibilitat d’inscriure’s a dos tipus d’activitats. V F 

5. Per a totes les activitats, el curs comença el 30 de 
setembre 

V F 
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4. Relacioneu cada nota (de la B a la H) amb la frase corresponent (de la 1 a 

la 5). N’hi ha dues que no heu de seleccionar.  
(5 punts) 

 

A  

Comprar 
bitllet per anar 
a Barcelona 

 B  

Comprar llet, 
formatge i 
pernil 

 C  

Dimarts, anar 
a nedar amb 
la Rut 

 D  

Maria, dijous 
hospital a les 
12.30 h 

       

E  

Demà 10 h, 
portar el cotxe 
a revisió 

 F  

Netejar la 
sorra del gat 

 G  

Demà, 18 h 
berenar amb 
Joan 

 H  

Divendres, 
dinar amb els 
pares 

 

 

0. Fer la reserva d’un bitllet A 

1. Anar al supermercat  

2. Portar la meva filla al metge  

3. Quedar amb un amic  

4. Fer esport  

5. Passar una estona amb la família  

 

 

5. Marqueu a qui va adreçat cadascun d’aquests avisos. 
(5 punts) 

  

0. 

PAGUEU A LA SORTIDA 

 A. Venedors 

B. Clients 

C. Personal administratiu 

   

1.  

HORARI D’ESMORZAR: 

7.30H - 9.30H 

PLANTA BAIXA 

 A. Clients d’un hotel 

B. Treballadors d’un supermercat 

C. Alumnes d’una escola 
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2.  

GOSSOS NO 
 A. Amos de gossos 

B. Gent que passeja 

C. Nens que juguen 

   

3. 

DEIXEU LES BOSSES 

A LA CONSIGNA 

 A. Pacients d’un hospital 

B. Personal de neteja 

C. Clients d’un supermercat 

   

4.  

PEATGE 
 A. Treballadors de la construcció. 

B. Usuaris de l’autopista 

C. Ciclistes 

   

5.  

DUTXEU-VOS ABANS DE 

FICAR-VOS A L’AIGUA 

 A. Usuaris d’un gimnàs 

B. Futbolistes 

C. Usuaris d’una piscina pública 

 



 9

 

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. 

Llàstima que ja tornem demà... 

Un ___(5)___ molt fort, 

Núria 

Joana Puig Torrent 

C. Major, 34 

07570 Artà 

(Espanya) 

 

 

(0) X juliol   tardor  dijous 

(1)  estimat  estimada  estimats 

(2)  pis  casa  botiga 

(3)  també  tampoc  però 

(4)  estan  tenen  són 

(5)  petó  abraçada  salutació 
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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) 

 

 

 

 


