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Àrea 1. Comprensió, expressió i interacció escrites

1 A continuació llegireu un monòleg sobre l’amistat. En aquest text se n’han eliminat cinc fragments. 

Trieu dels fragments A-F el que millor s’adequa a cada buit (1-5). Tingueu en compte que hi ha un 

fragment que no corresponen a cap buit.

Ahir no podia dormir. Típic. Si l’insomni em pagara lloguer no em caldria treballar. Vaig encendre el 

llum. M’havia passat la vesprada llegint textos antics que havia escrit feia molt de temps, quan estava 

a l’ESO i al batxillerat, i mogut per aquella nostàlgia vaig voler veure què tenia amagat rere el marc 

d’un dels quadres de la meua habitació. (Oh, sí, guarde textos i coses darrere els marcs dels quadres. 

Ningú mira mai allà.) Aquesta vegada no recordava exactament què tenia darrere d’aquell en particu-

lar. Vaig moure’l i em van caure la majoria de cartes a terra. Sí, cartes. Cartes escrites a mà, amb segell 

i tot. Coses de la gent que va nàixer abans que l’Internet ho inundara tot. (1) Un dels papers, però, no 

era una carta, sinó un text. Un text que s’havia presentat al Sant Jordi de l’escola l’any 2009, quan jo 

anava al batxillerat. No era meu, el text era de la que havia sigut la meua millor amiga llavors. Com 

és que jo tenia aquest text si se suposa que el Sant Jordi és secret i només els professors del jurat en 

tenen els textos participants? Ben senzill, ser fill d’una professora de català té els seus avantatges.

El text no anava signat, però després de llegir-lo a colp d’ull havia identificat sense cap mena de 

dubte que l’havia escrit ella. De fet, el títol, A.C.D.I.M.P.P., com acabava explicant a l’últim paràgraf, 

no eren sinó les sigles dels noms del seus millors amics. L’última P sóc jo. (2) Ella començava explicant 

que aquelles lletres feien referència als seus amics, amb els quals perdria el contacte diari una vega-

da acabara el batxillerat (estàvem a primer). S’havia emocionat quan l’havia assaltada la inquietud 

de perdre els qui l’havien fet tan feliç amb la seua companyia. (3) El text acabava com acaben tots els 

escrits sobre l’amistat dels adolescents: amb un final feliç. Amb un crit a l’eternitat de l’amistat. Amb 

la ferma convicció que, tot i separar-nos en universitats i carreres, ens seguiríem veient i sent tan 

amics com ho érem llavors. Al meu jo de batxillerat allò el va emocionar. Un discurs adolescent busca 

un públic adolescent. De tant que em va agradar, vaig decidir de quedar-me el text sense dir-li res a la 

meua amiga ni a ma mare (a qui li l’havia robat de la pila de textos de Sant Jordi).

Ahir, però, la reacció va ser diferent. (4) Després del batxillerat el contacte es va mantindre amb 

una intermitència forçada i molt dispersa. Al principi em va saber greu. Després sentia més aviat ran-

cor. Però era un rancor residual, sense força ni intenció. Cap dels dos havíem mantingut el contacte 

ni ens havíem preocupat per l’altre, així que tampoc hi havia algú a qui culpar de tot. Aquell rancor era 

més aviat una ràbia d’impotència enfront d’una realitat a qui no li importen les il·lusions adolescents i 

a qui la idea romàntica de «l’amistat eterna» deixa indiferent. El seu text acaba amb aquest paràgraf:

«I amb tot això tinc clara una cosa: que encara que no vulga, quan s’acabe el batxillerat, ens hau-

rem de separar. Per mi serà una ruptura forta, però no obstant, per moltes universitats o mil històries 

més, mai pense deixar escapar aquestes persones, perquè si ho fera, no m’ho perdonaria mai, ja que 

han sigut l’origen de la meua felicitat i del meu somriure, durant tots aquests anys. [...] Espere que no 

canviem mai. O sí, però tots junts. Us estime.»

Ahir, vaig estar a punt de llançar el text perquè ja no trobava sentit al fet de guardar-lo. (5) Quan 

d’ací a uns quants anys la meua filla adolescent em diga que té una millor amiga i que seran amigues 

per sempre, exteriorment, somriuré.

Font: https://monoleginterior.wordpress.com (adaptació)



2

Prova de nivellC1

Àrea 1. Comprensió, expressió i interacció escrites

C1
1r

BLOC

A
Havia sigut la meua millor amiga i ara fa anys que no sé res d’ella. No recorde ni què vam dir 

l’última vegada que ens vam trobar ni quan va ser aquella última vegada.

B A més, mon pare era el professor de matemàtiques i em feia uns raonaments lògics magnífics.

C

Si us pregunteu per què el meu jo adolescent les va amagar, és ben senzill: eren cartes de xi-

ques. De xiquetes, de fet. I em feia aquella vergonya estúpida de quan ets menut que els meus 

pares les trobaren.

D
Però llançar-lo només va ser un pensament fugaç. No em va emocionar, però vaig acabar 

decidint guardar-lo. Per guardar-ne el record.

E Ui, però us acabe d’explicar el final de seu text, quin spoiler. Bé, fem el resum, doncs.

F
S’havia trobat amb una realitat que no esperava. Buscant suport d’algú adult havia parlat amb 

sa mare i l’havia tranquil·litzada.
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2 Trieu una de les dues opcions i redacteu un text d’extensió entre 200 i 220 paraules.

Nota: l’excés o el defecte en el nombre de paraules es podrà penalitzar.

Opció A

Imagina que vols optar a un lloc de treball que t’interessa moltíssim i en l’entrevista t’han demanat 

que faces una descripció de tu mateix, de les teues qualitats i el teu temperament, perquè puguen 

avaluar si ets apte per a aquest tipus de treball.

Recorda que:

• No és important que parles de com ets físicament, això és irrellevant per al lloc de treball que 

t’interessa.

• Pots parlar dels treballs que has tingut fins ara, o del que tens actualment, i explica per què vols 

canviar de treball.

• Destaca totes aquelles qualitats i aptituds que et fan millor candidat/a.

Opció B

Al teu barri heu fet una assemblea de veïns i heu decidit enviar un escrit a l’ajuntament per a dema-

nar que habiliten un terreny que hi ha perdut des de fa anys per a fer una zona d’esplai per a gossos. 

Com que ets un dels promotors de la idea, heu decidit que seràs tu qui redacte l’escrit.

Has d’incloure els aspectes següents:

• Cal transmetre la informació de manera objectiva i remarcar que aquest espai també serà be-

neficiós per a la gent que no té gossos, ja que el barri estarà molt més net.

• Remarca que el fet de tindre un terreny sense ús incrementa també la brutícia i la proliferació 

d’insectes i rates, i que, a més, estèticament no beneficia el barri.
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3 Redacteu un resum breu, amb una extensió entre 170 i 190 paraules, on destaqueu les idees prin-

cipals de l’article següent.

Nota: l’excés o el defecte en el nombre de paraules es podrà penalitzar.

Els joves fan vida a casa dels pares

Un estudi constata que els joves de l’Estat abandonen tard casa dels pares. Set de cada deu joves 

d’entre 20 i 29 anys no s’han emancipat. S’independitzen els que han marxat per formar una família.

«Els joves de l’estat espanyol no valoren la independència i l’autonomia com a la resta d’Europa.» 

Són paraules de la professora de sociologia de la Universitat de Valladolid Almudena Moreno, coau-

tora de l’estudi de la Fundació La Caixa sobre l’emancipació dels joves a l’Estat. La crisi i la consegüent 

precarietat econòmica dels joves ha endarrerit encara més l’edat en què marxen de casa: set de cada 

deu xics i xiques d’entre 20 i 29 anys encara viuen amb els seus pares. Les pautes d’emancipació tam-

bé són molt diferents. Mentre que a la resta d’Europa els joves marxen amb amics o sols per estudiar, 

o pel sol fet d’assumir noves responsabilitats, els joves espanyols s’independitzen, en la gran majoria 

dels casos, només per anar a viure en parella i formar una família.

Emancipació tardana

Els joves de l’Estat marxen de casa a l’entorn dels 29 anys. 

Malgrat que les estadístiques demostren que les expectatives i els valors dels joves són els ma-

teixos –tots aspiren a emancipar-se entre els 20 i els 21 anys–, els joves de l’Estat abandonen tard la 

llar familiar –entorn dels 29–, i ho fan per anar a viure en parella i formar una família. Així, només un 

3,5% d’homes i un 1,6% de dones viuen sols després d’emancipar-se. A Suècia, per exemple, són un 

33% i un 23,4%, i la cohabitació tampoc és una pràctica generalitzada entre els espanyols. Només un 

27,4% dels joves viuen amb algú amb qui no mantenen una relació sentimental.

Tradició

Les famílies retenen els fills i l’Estat no ofereix ajudes als joves.

«Fins ara les famílies han estat molt interessades que els fills no se n’anaren de casa», diu Mo-

reno, que assegura que aquest element cultural es projecta també en les institucions, que no ofe-

reixen grans ajudes als joves que es volen independitzar. Mentre que en països com el Regne Unit i 

Dinamarca la despesa social en joventut suposa més del 6,5% de la despesa social total, a Espanya 

no arriba a 3%. «L’Estat s’ha aprofitat de la solidaritat familiar, que fins ara havia resolt els proble-

mes dels joves, i els ha deixat molt abandonats», lamenta la professora de sociologia. Els espanyols, 

a més, supediten l’emancipació a l’estabilitat laboral i econòmica, mentre que els coetanis europeus 

no. Aquest aspecte es fa més evident en els joves amb més estudis: tot i que entre aquest sector el 

percentatge d’ocupats és més gran, les xifres d’emancipats són més baixes. «Els joves amb alt nivell 

d’estudis volen estar a casa per rendibilitzar la situació i esperen a estabilitzar-se en el mercat. Els 

joves amb menys estudis es busquen la vida abans», destaca Moreno.

La crisis accentua el model

L’atur i la precarietat laboral frenen la decisió d’emancipar-se. 

L’any 2011 el 18% dels espanyols entre 25 i 29 anys i el 44,4% dels joves entre 20 i 24 estaven a 

l’atur. Durant els últims anys han crescut els contractes temporals, la qual cosa provoca que fins i tot 

joves que treballen no es puguen independitzar. «L’emancipació tardana era una tendència, però ara 
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no hi ha altra opció», diu Moreno. Molts joves que no podien continuar pagant la hipoteca o el lloguer 

han hagut de tornar a casa: mentre que el 2008 hi havia un 16,4% de llars de joves, l’any 2011 només 

n’eren un 14,5%.

Les conseqüències

Es retarda la formació de la família i l’assumpció de responsabilitats.

Emancipar-se tard té una conseqüència directa: el retard en la formació de la família. La mitjana 

d’edat espanyola dels pares novells és de les més altes d’Europa. «També té una altra conseqüència 

menys visible: els joves espanyols retarden el moment d’assumir responsabilitats i això pot arribar a 

generar molts problemes», apunta Moreno, que explica que es fa difícil plantejar com serà la situació 

d’ací a uns anys. L’any 2000 la tendència començava a millorar, però la crisi la va trencar. «Les coses 

estan canviant i ara els joves es mouen en un món global que pot ajudar a fer que la situació millore», 

afirma.

Font: Ara (adaptació)



6

Prova de nivellC1C1
1r

BLOC

Àrea 2. Estructures lingüístiques

4 Llegiu el text següent i empleneu els espais buits amb una o dues paraules perquè el text siga cor-

recte i adequat. Hi ha buits que s’han d’emplenar amb la informació que hi ha entre parèntesis. 

Fixeu-vos en l’exemple (0).

Un nou concepte de família: Modern family

En els darrers ____0____ temps (duració o successió de les coses) el concepte de la família ha evolucio-

nat, i la sèrie de televisió Modern family és una bona mostra d’aquest ____1____ (acció o efecte de can-

viar). Els seus creadors Steven Levitan i Christopher Lloyd ja havien col·laborat junts a la sèrie Fraiser.

La sèrie està rodada en format de fals ____2____ (programa o pel·lícula que presenta fets, experi-

ments o documents presos de la realitat a fi d’informar o d’il·lustrar) i intenta mostrar les ____3____ 

(lligam de coneixement, tracte o interés mutu entre dues o més persones o grups socials, o entre una 

o més persones i un o diversos grups socials) de la nova família Pritchett. Jay Pritchett ____4____ (ca-

sar-se) fa poc amb Gloria, una dona més ____5____ (de menys edat) que ____6____ i que té un fill d’una 

altra relació. Mentrestant, Mitchell, el fill del ____7____ (persona que per la seua edat i saviesa exer-

ceix autoritat en una família o en una col·lectivitat) d’un matrimoni anterior, està formant una nova 

família havent adoptat juntament amb el seu company, Cameron, una nena al Vietnam. La germana 

de Mitchell, Claire, està casada amb Phil i té tres criatures.

Modern family està ____8____ (interpretar) per Ed O’Neill, Sofia Vergara, Julie Bowen, Jesse Tyler 

Ferguson, Eric Stonestreet i Ty Burrell entre altres.

A part de les magnífiques actuacions de tots els ____9____ (persona que representa un dels perso-

natges que intervenen en una obra teatral, cinematogràfica, radiofònica o televisiva), cal fer un espe-

cial esment als magnífics ____10____ (escrit que conté l’argument d’un film, d’un programa radiofònic 

o televisiu, en el qual consten els diàlegs i les indicacions tècniques per a la realització) de la sèrie, ja 

que els guionistes saben enllaçar perfectament les diferents històries còmiques de tots els ____11____ 

de la família.

El fet de ser filmada ____12____ format de fals documental amb ____13____ (sèrie de preguntes que 

un periodista fa a una persona per a conéixer les seues opinions, idees o propòsits, prendre’n nota i 

després publicar-los) fetes a cada un dels personatges ajuda a aprofundir en la seua dimensió.

La primera temporada de la sèrie va guanyar sis premis Emmy, inclòs el premi a la millor sèrie de 

comèdia, premi que ha guanyat els cinc darrers anys de ____14____ consecutiva.

Amb Modern family, ____15____ (gaudir) d’una sèrie amb situacions hilarants, divertides i en alguns 

moments ____16____ (contrari a la lògica o a la raó, sense sentit).
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5 Empleneu els espais buits amb la paraula o paraules adequades, segons la definició que es dóna per 

a cada cas. Fixeu-vos en l’exemple que hi ha al començament (0).

Ban municipal sobre la neteja i manteniment  
de terrenys, solars i immobles

Atés que per part d’aquest Ajuntament d’Alcoi s’ha iniciat, dins de les activitats orientades a la 

____0____ d’incendis, la campanya per al manteniment i control de les ____1____ d’aquest municipi, la 

qual inclou la inspecció dels terrenys, solars i patis interiors de propietat privada que per les seues 

característiques es considera que tenen un ____2____ potencial,

Vist el capítol 2 de l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana d’Alcoi, publicada al Butlletí Oficial de 

la Província d’Alacant número 62 de data 29 de març de 2017, referent a la neteja i manteniment 

d’____3____ i solars, així com el contingut d’aquesta ____4____ municipal,

Vistes les facultats que confereix a l’Alcaldia l’article 124.4.g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Regula-

dora de les Bases de Règim Local sobre l’emissió de bans municipals, addicionada per la Llei 53/2003, 

de 16 de desembre, sobre mesures per a la modernització del govern local,

Aquesta Alcaldia RESOL:

Emetre un ban municipal per a recordar als ciutadans els següents punts referents a la neteja i man-

teniment d’immobles i solars:

1r)  Els ____5____ de solars, terrenys, patis interiors de les illes de cases, galeries comercials i sem-

blants, hauran de mantindre’ls lliures de ____6____ i residus (incloent-hi el desbrossament) i en 

les degudes condicions d’higiene, ____7____ i seguretat, incloent-hi les tasques de desinsecta-

ció, desratització i desinfecció.

2n)  La neteja i tancament total dels solars sense edificar serà de compliment ____8____ per a la 

propietat d’aquests, que en qualsevol cas haurà de prendre les mesures oportunes per a evi-

tar que es depositen en aquests residus ____9____.

3r)  Queden obligats els propietaris de finques o solars a tallar i mantindre en perfectes condici-

ons de neteja les ____10____ i elements semblants, utilitzats com a tancaments, i que donen a 

les vies públiques dependents del municipi.

4t)  L’incompliment dels punts anteriors podrà ser ____11____, d’acord amb l’establert a l’ordenan-

ça anteriorment esmentada, sense perjudici de les responsabilitats penals o civils que siguen 

procedents i dels possibles costos en cas d’execució subsidiària municipal.

Ho mana i signa l’alcalde president, i jo, com a secretària, ho certifique.

Font: www.alcoi.org (adaptació)
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 0.  Acció de previndre.

p r e v e n c i ó

 1.  Porció xicoteta de terreny, normalment sobrant d’una altra porció més gran que s’ha comprat, 

expropiat o adjudicat.

 2.  Perill més o menys probable al qual està exposat algú o alguna cosa.

 3.  Edifici.

 4.  Conjunt de normes aplicables a una determinada matèria o activitat.

 5.  Persona que disposa de la propietat d’una cosa o d’un dret.

 6.  Residus o retalls sobrants de la matèria utilitzada en alguna operació o sotmesa a algun procés, 

que no són aprofitables en la mateixa operació.

 7.  Qualitat de salubre.

 8.  Que obliga, que és obligació, no facultatiu.

 9.  Que presenta (una substància) una forta cohesió de les molècules que la componen, de manera 

que manté una forma i un volum constants.

10.  Tanca feta d’albarzers, d’arços o altres arbustos.

11.  Imposar una sanció per l’incompliment d’una llei o d’una norma.
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6 A continuació hi ha cinc parelles d’oracions. Partiu de la primera per a emplenar els espais buits de 

la segona, de manera que les dues tinguen el mateix significat.

El que escrigueu en l’espai buit de la segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha en 

la primera. Si no cal posar-hi res, indiqueu-ho amb el signe Ø. Fixeu-vos en l’exemple (0).

a)
Podeu eixir abans de classe. La condició és que acabeu tots els exercicis.

Podeu eixir abans a condició que acabeu tots els exercicis.

b)
El professor de llengua estava fart. Els alumnes parlaven moltíssim a classe.

El professor de llengua estava fart ............................................... els alumnes parlaren tant.

c)
La meua germana és molt estudiosa. Ma mare també era molt estudiosa.

La meua germana és ............................................... estudiosa ............................................... ma mare.

d)
El cotxe de Pep és molt gran. Hi anem tots els dies al treball.

El cotxe de Pep, ............................................... anem tots els dies al treball, és molt gran.

e)
Ahir van anar al teatre. Des dels nostres seients no es veien bé els actors.

Ahir al teatre, ............................................... estàvem, no es podien veure bé els actors.

f)
Marta s’ha presentat al concurs de literatura i ha guanyat.

Marta ha guanyat el concurs, ............................................... mereixia.
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Escoltareu un text dues vegades i tindreu temps entre la primera i la segona vegada per a respondre a 

les preguntes.

7 A continuació escoltareu un text que parla sobre la vellesa. Trieu per a cada afirmació l’opció (a, b 

o c) que més s’adiga amb el contingut de l’enregistrament.

1. Comencem a envellir...

a) quan ens jubilem.

b) a mesura que passen els anys.

c) a partir del moment en què naixem.

2. Una vida plena i satisfactòria...

a) només és possible si vivim sense dificultats ni entrebancs.

b) no ha de ser necessàriament una vida sense dificultats ni entrebancs.

c) és una utopia.

3. Hem de ser conscients...

a) que mai no som prou grans per a aprendre.

b) que amb l’edat cada vegada tindrem més limitacions.

c) que amb l’edat ja no hem d’aprendre res de nou.

4. L’envelliment satisfactori...

a) suposa un conjunt d’aspectes favorables que fan que ens fem grans mantenint una bona salut.

b) suposa un conjunt d’aspectes favorables que fan que ens fem grans mantenint un bon estat 

d’ànim i una bona qualitat de vida.

c) suposa un conjunt d’aspectes favorables que ens fan sentir-nos actius i part de la societat.

5. Si al llarg de la vida hem anat adquirint una sèrie d’hàbits saludables...

a) serà molt més fàcil envellir amb bona salut.

b) serà molt més fàcil envellir amb bona salut mental.

c) no patirem malalties ni incapacitats.

6. El cos i la ment es poden mantindre en bona forma...

a) encara que ens fem grans.

b) si fem exercici diàriament.

c) encara que no tinguem una bona funció física i mental.
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L’avaluació d’aquesta part de l’àrea de comprensió, expressió i interacció orals s’iniciarà sempre amb 

la presentació dels aspirants, amb la intenció d’introduir-los en la situació comunicativa que tot seguit 

s’avaluarà.

Per tant, aquesta primera presa de contacte ha d’aconseguir un ambient de tranquil·litat que atorgue 

seguretat a la persona que s’examinarà.

Les dades personals, les activitats de la vida diària, les relacions socials quotidianes, el temps lliure..., 

sense entrar en aspectes privats, seran els temes sobre els quals tractarà la conversa.

8 Heu de fer un monòleg sobre el tema que us proposem. Llegiu la introducció del tema i trieu les 

idees que considereu, i, si voleu, afegiu-ne de pròpies.

El concepte de família en l’actualitat
Tema

En l’actualitat, les famílies reals disten molt del concepte de família tradicional de començament de 

segle xx. Segons aquesta concepció, la família havia d’estar encapçalada per: un pare, encarregat 

d’establir les normes de la llar i d’aconseguir l’aliment; una mare, abocada a la criança dels fills i a 

l’administració i cura de la llar; els fills, els qui havien de ser educats sota les normes morals i ètiques 

de l’època.

El sorgiment del feminisme, l’obertura del mercat laboral i els assoliments aconseguits gràcies a 

la lluita per la igualtat legal, van fer que el rol de les dones canvie substancialment i, en conseqüència, 

canvie la idea de què és família i què no. Hui en dia és molt normal que complisquen el rol de cap de 

família, que abans ocupava exclusivament l’home. En altres paraules, la definició de família va deixar 

de ser una sola.

Idees

• Situacions reals i conegudes del vostre entorn.

• Situacions en altres cultures.

• Canvis del concepte de família en el temps.

• Canvis en el paper de la dona dins de la família.
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9 Heu de fer un diàleg amb un altre aspirant sobre la situació comunicativa que us proposem. Al final 

podeu arribar a un acord.

Llegiu la introducció del tema i les idees que heu de defensar tot respectant el paper que us 

atorga la proposta.

Mostreu-vos-hi participatius. Les intervencions han de ser equilibrades; eviteu donar respos-

tes massa curtes i mostreu-vos participatius com ho faríeu en una conversa habitual.

Si ho creieu convenient, podeu acabar amb un acostament d’opinions justificat.

Situació comunicativa

Persona A

Tens un familiar que s’ha fet gran i cada vegada necessita més assistència i supervisió per part de la 

família. Com que els familiars més pròxims treballeu fora de casa, la situació comença a ser difícil, i 

creus que seria millor ingressar-lo en una residència de majors.

Idees

• En una residència estarà supervisat les 24 hores.

• En una residència tindrà l’assistència mèdica i especialitzada que necessite.

Persona B

Tens un familiar que s’ha fet gran i cada vegada necessita més assistència i supervisió per part de la 

família. Com que els familiars més pròxims treballeu fora de casa, la situació comença a ser difícil, i 

creus que seria millor contractar un servei d’atenció a domicili.

Idees

• L’atenció a domicili té els avantatges que la persona continuaria vivint a sa casa.

• L’atenció a domicili també facilita les visites per part de la família.

• Amb l’atenció a domicili el tracte és més pròxim i especialitzat.
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Transcripció dels textos de comprensió oral

Exercici 7
La vellesa, moment de canvis

Envellir és un procés sa, natural i progressiu. De 

fet, comencem a envellir a partir del moment en 

què naixem i, a mesura que passen els anys, el cos i 

la ment viuen un procés de canvi constant. Al llarg 

de la vida anem passant per diferents etapes i en 

cada una cal anar vivint experiències noves amb 

un mateix i amb l’entorn.

Una vida plena i satisfactòria no ha de ser ne-

cessàriament una vida sense dificultats ni entre-

bancs, ja que si som capaços d’acceptar allò que no 

ens agrada i de reconéixer totes les experiències 

positives que vivim, és possible viure totes les eta-

pes amb ànim i optimisme. Aquesta actitud és pri-

mordial per a poder gaudir de la darrera etapa de 

la vida, la vellesa.

Hi ha eines i estratègies que poden ajudar-nos 

a viure d’una manera més positiva tots els aspec-

tes de la nostra vida. És de molta ajuda ser cons-

cients que mai no som prou grans per a aprendre i 

que podem créixer cada dia com a persones. A par-

tir d’aquesta idea serem capaços d’adquirir aques-

tes eines que ens permetran envellir de manera 

satisfactòria, tot acceptant els canvis inevitables 

que suposa la vellesa i descobrint tots els aspectes 

positius que suposa fer-se gran.

És possible afrontar l’envelliment de forma 

positiva creant estils de vida saludables que ens 

permeten gaudir d’aquesta etapa de la vida. Tindre 

una actitud positiva i oberta, sentir-se actiu i part 

de la societat, i mantindre les pròpies relacions 

socials són condicions favorables per a un envelli-

ment satisfactori.

Què és l’envelliment satisfactori?

L’envelliment satisfactori suposa un conjunt d’as-

pectes favorables que, ben combinats entre si, fan 

que la persona es faça gran mantenint un bon estat 

d’ànim i una bona qualitat de vida. Aquests factors 

són:

• Bona funció física i mental. El cos i la ment es 

poden mantindre en plena forma, encara que 

ens fem grans.

• Absència de malaltia o incapacitat. Si al llarg 

de la vida hem anat adquirint una sèrie d’hà-

bits saludables, serà molt més fàcil envellir 

amb bona salut.

• Compromís amb la vida. És a dir, ser part ac-

tiva de la societat i implicar-se en projectes 

amb un objectiu comú.

Evidentment, aquests tres factors no depenen 

sempre, ni totalment, d’un mateix. Algunes vega-

des i sense que ho puguem evitar, la vida presenta 

dificultats que en un primer moment poden sem-

blar insuperables. Però si parem esment en aque-

lles coses en les quals sí que podem intervindre, 

ens adonarem que podem fer-hi molt per millorar 

la nostra qualitat de vida.
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Àrea 1
Comprensió, expressió i interacció escrites

1. A-4; C-1; D-5; E-2; F-3.

Àrea 2
Estructures lingüístiques

4. 1. canvi, 2. documental, 3. relacions, 4. s’ha casat, 5. jove, 6. ell, 7. patriarca, 8. interpreta-

da, 9. actors, 10. guions, 11. membres, 12. en, 13. entrevistes, 14. manera, 15. gaudireu, 16. 

absurds.

5. 1. parcel·la, 2. risc, 3. immobles, 4. normativa, 5. propietaris, 6. rebutjos, 7. salubritat, 8. 

obligatori, 9. sòlids, 10. bardisses, 11. sancionat.

6. b) El professor de llengua estava fart que els alumnes parlaren tant.; c) La meua germana 

és tan estudiosa com ma mare.; d) El cotxe de Pep, en el qual / amb què anem tots els dies al 

treball, és molt gran.; e) Ahir al teatre, on estàvem, no es podien veure bé els actors.; f) Marta 

ha guanyat el concurs, s’ho mereixia.

Àrea 3
Comprensió, expressió i interacció orals
7. 1-c; 2-b; 3-a; 4-b; 5-a; 6-a.


