Nou Nivell intermedi 2

TRANSCRIPCIÓ DE LES LOCUCIONS DELS ÀUDIOS

BLOC 1
UNITAT 1
1

Activitat 8

El dia 27 de maig, a dos quarts de nou del vespre, a l’Hotel Husa Fornells Park, tindrà lloc la
Trobada d’exalumnes i professors per celebrar el 25è aniversari del centre. Les persones interessades a assistir a aquesta festa poseu-vos en contacte amb l’AMPA al telèfon 972 203 020
o a l’adreça electrònica ampasobreques@ampasobreques.cat.
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Megafonia d’una fira de mostres

Senyores i senyors,
Els comuniquem que en breus moments es farà el sorteig de la moto a l’estand de Trial SA.
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Comunicat per ràdio

La direcció de Transports Urbans ens ha fet arribar el comunicat següent:
A causa de la vaga, demà només circularan els autobusos de la línia 3 i 4, entre 8 i 10 del matí i
5 i 7 de la tarda. Quedarà suspès totalment el servei a la resta de línies. Per a més informació,
cal trucar al telèfon 900 40 40 40.

UNITAT 2
4

Activitat 4

a Bon dia. Aquest missatge és per al senyor Joan Puig. Soc l’Albert Garcia, de Garcia SA. Abans
que res, hem tingut notícia del naixement de la seva filla; permeti’m que li doni la més sincera
enhorabona. Veurà, li truco per confirmar-li que finalment hem rebut la comanda i tot està en
ordre. Li agraeixo molt que hagi agilitzat els tràmits. Estem considerant de fer una altra comanda semblant, però primer voldria comentar-ne els detalls amb vostè. Potser ens podríem
reunir cap al final de la setmana vinent. Li agrairia que es posés en contacte amb mi tan aviat
com li sigui possible. Em trobarà al 9992318778. Li reitero les meves felicitacions. Adeu-siau!
b Hola, Joan, soc l’Albert. Comencem pel més important: ja m’han dit que ha nascut la nena.
Enhorabona, noi! Escolta’m, només et trucava per una coseta: ja hem rebut la comanda i tot
està correcte. Gràcies per la rapidesa! Ara estem pensant de fer una comanda semblant a
aquesta, però primer n’hauríem de parlar… Què et sembla si ens veiem cap al final de la setmana que ve? Truca’m quan puguis; ja ho saps, al 9992318778. I res, que me n’alegro molt,
d’això de la nena. Una abraçada.
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BLOC 2
FONÈTICA I ORTOGRAFIA
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Activitat 1

a llop; b príncep; c estrep; d xarop; e drap; f serp; g adob; h cub; i destorb
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Activitat 2

a covard; b just; c àcid; d record; e esvelt; f brut; g paret; h rígid; i fred; j curt

ANNEX. PUNT I SEGUIT
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Activitat 1

Transcripció de l’entrevista
Bon dia, avui parlarem amb el president d’Intermón Oxfam perquè ens expliqui els projectes de cooperació d’aquesta organització a l’Índia.
– Ens podríeu fer un dibuix breu de l’Índia?
L’Índia és un país de grans contrastos. No podria ser d’una altra manera ja que conté la sisena
part de la humanitat. Així, tot i que és el desè país més industrialitzat del món, amb tecnologia
i programes espacials mundialment competitius, també té el nombre més elevat de pobres del
planeta. Un total de 330 milions de persones viuen sota el llindar de la pobresa; hi ha gairebé 2,5
vegades més analfabets que en tota l’Àfrica subsahariana i prop de la tercera part dels menors
de 16 anys està abocada al treball infantil. El tradicional sistema de castes, malgrat que va ser
abolit per la Constitució el 1950, constitueix encara la matriu social del país i les injustícies que es
cometen amb les castes inferiors (dàlits o intocables) segueixen essent una realitat visible.
– A quina part del país se centra el vostre treball?
Intermón Oxfam treballa a l’estat de Maharashtra des del 1994 per mirar de canviar la realitat
opressiva que pateix la població dàlit, la casta més baixa de l’Índia.
– Quants projectes de cooperació hi teniu engegats?
Actualment, n’hi ha 18, que executem de manera conjunta amb 17 organitzacions locals.
– Quins són els eixos prioritaris d’aquests projectes?
En primer lloc, que les comunitats tribals, les castes inferiors i els petits agricultors puguin ac
cedir als recursos productius (naturals, financers i del coneixement) i a la seva administració.
En segon lloc, que puguin accedir a l’educació primària i als serveis de salut. S’ha de tenir en
compte que la taxa d’alfabetisme a l’Índia és molt baixa (el 50 %). Respecte al tema de la salut,
gairebé el 25 % de la població no té serveis bàsics i al voltant del 20 % no té accés a l’aigua
potable. La salubritat és, doncs, el problema més greu de l’Índia.
Finalment, també volem ajudar a reforçar el govern local (Panchayati Raj).
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QUADERN
ELS ENLLAÇOS VOCÀLICS
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Activitat 1
Aquesta arengada és molt salada.
De quina estació vens?
Deixa el jersei sobre el llit.
Fa mitja hora que t’espero.
Omple el porró de vi.
Si el veus, crida’l.
No el puc agafar.
No m’agrada fer el préssec.

Activitat 2

Qui ho ha dit això?
Que no hi són?
No ho facis pas, això.
Hi ha dos nens que ho saben.
Ja ho sabia.
No ho diguis mai més, això.
I ho vol per ara?
Que hi vagi ell!
M’agrada cantar i ballar.
j Agafa-ho bé.
k Omple-ho fins dalt.
l Porta-hi el gos, si vols.
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LES GRAFIES M, N I NY
10 Activitat 3

a complaure; b commemorar; c confiança; d conviure; e congelar; f competència; g confondre;
h commoció; i combatre
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