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TRANSCRIPCIÓ DE LES LOCUCIONS DELS ÀUDIOS

UNITAT 1: QUANT DE TEMPS!
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Activitat 3

—És morè i duu els cabells molt curts.
—És grassa, baixa i duu ulleres.
—És alta i porta ulleres.
—És petita i porta trenes.
—És morena i té els cabells arrissats.
—Té pigues i és pèl-roja.
—És gras i té els cabells arrissats.
—És rossa i porta una cua de cavall.
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Activitat 12

En James està molt content perquè ha pogut veure el seu oncle Charles. Ara torna a casa
tranquil·lament, ja que demà no treballa fins a la tarda. Generalment, comença d’hora, al
matí, però va demanar d’entrar-hi més tard. Exactament no recorda quant de temps feia que
no veia en Charles. Devia fer tres anys com a mínim. Han estat xerrant una bona estona i es
tornaran a veure d’aquí a poc. L’oncle Charles és molt divertit; amb ell, sempre acabes rient!

UNITAT 2: UN CANVI D’AIRES
3

Activitat 1

Campserè és un poble petit, però encara n’hi ha de més petits. A Campserè hi ha de tot, ja
ho veuràs. Està molt ben comunicat, perquè té una estació d’autobusos i una estació de tren.
Al centre hi pots trobar botigues de tot tipus: de roba, de menjar, de productes típics de la
comarca... Però, de centre comercial, no en veuràs cap.
El poble té una part antiga i una de més nova. La part antiga té casetes baixes i és tranquil·la;
a més, hi ha alguns edificis molt bonics, com ara l’Ajuntament, l’església i el museu. La part
nova, en canvi, és una mica sorollosa i els edificis que hi ha són més alts i més moderns.
Pel que fa a l’allotjament, de segur que trobaràs algun hotelet a la part antiga. Una altra opció
seria allotjar-te en una de les cases rurals que hi ha als afores. Tenen molt d’encant i són tan
acollidores...
4

Activitat 19

Dona: Hostal de la Glòria, digui’m?
James: Hola, voldria saber el preu d’una habitació per al cap de setmana.
Dona: Doncs, amb mitja pensió val 70 euros i amb pensió completa en val 95.
James: Molt bé. Està ben equipada?
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Dona: I tant! Totes les habitacions tenen un llit doble, bany complet, televisor, telèfon i connexió a Internet. A més, donen al jardí de l’hostal.
James: D’acord. Que en té alguna de lliure per a aquest cap de setmana?
Dona: Sí, encara me’n queda alguna. A quin nom faig la reserva?
James: Em dic James Barnes.
Dona: Un moment, que en prenc nota. I a quina hora arribarà?
James: Tinc previst d’arribar dissabte a mig matí.
Dona: Entesos, doncs, fins dissabte!
James: Gràcies, fins dissabte!

UNITAT 3: L’OFICI QUE MÉS M’AGRADA
5

Activitat 1

Quan la Lucía era petita anava a l’escola del seu poble. Li agradava jugar amb els seus amics i
amigues, però els seus pares van decidir marxar a Catalunya i ella també hi va anar. Al principi
no volia anar a l’escola perquè no sabia català, però després ja li agradava. Quan tenia 18
anys, amb les seves amigues, organitzava festes i hi convidava nois. Tots junts, ballaven
fins a la matinada i s’ho passaven molt bé.
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Activitat 7

Eulàlia: Hola, James! Què fas?
James: Hola! Enllesteixo el meu currículum per penjar-lo en un portal d’ofertes laborals.
Eulàlia: Vaja, quines coses que teniu el jovent! Vols dir que busques feina?
James: Això mateix! Vull trobar alguna cosa relacionada amb els meus estudis de publicitat.
Eulàlia: Està bé. I vols treballar tot el dia?
James: Home, si no hi ha més remei… M’agradaria trobar una feina de mitja jornada perquè
vull seguir estudiant.
Eulàlia: Ja…
James: Però no vull haver de matinar gaire…
Eulàlia: Doncs, a veure si tens sort!

UNITAT 4: MIRA QUÈ M’HA PASSAT!
7

Activitat 1

Diàleg A
Home: Hola, Carme, has vist en Joan?
Dona: Sí, aquest matí ha anat al metge perquè s’ha fet mal.

Material fotocopiable / © Castellnou Edicions

2

Nou Nivell bàsic 2

TRANSCRIPCIÓ DE LES LOCUCIONS DELS ÀUDIOS

Home: Què li ha passat?
Dona: Ha caigut de l’escala.
Diàleg B
Dona: Nois, que heu fet els deures?
Noi: No, perquè hem anat a jugar al parc.
Dona: I hi heu anat amb algú?
Noi: No, hi hem anat sols.
Diàleg C
Cambrer: Ja han decidit què volen per sopar?
Dona: Hem pensat que demanarem peix.
Cambrer: Avui hem preparat lluç amb escamarlans com a plat del dia.
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Activitat 5

—La pluja que ha caigut aquest matí ha provocat importants retencions de trànsit, amb cues
de quinze quilòmetres als principals accessos de la capital. També ha causat retards en les
línies de ferrocarrils i metro.
—Els bombers van haver de rescatar un excursionista que va ensopegar en una zona pedregosa de l’ermita de Santa Maria de les Escales i a causa de la caiguda es va fer un trau profund
al cap. Els serveis d’urgències el van atendre i es recupera amb normalitat.
—Ahir vaig anar a sopar a un restaurant japonès i em vaig empatxar. M’he passat tota la nit
amb molt mal d’estómac i no he dormit gens.
—Aquest cap de setmana he intentat muntar una prestatgeria, però és tan complicat que
m’he posat molt nerviós i he acabat de molt mal humor.

UNITAT 5: UN VIATGE PER RECORDAR
9

Activitat 1

James: I tu, quan vas arribar a Catalunya?
Mamadou: Doncs, fa nou anys, quan en tenia vint-i-tres.
James: I de seguida vas venir a viure a Vilaniu?
Mamadou: No, i ara! Em va costar molt trobar feina… Vaig viure uns quants anys a Barcelona
amb uns amics senegalesos. Va ser una època bastant dura, perquè no tenia feina i no teníem
prou diners per pagar el lloguer i comprar el menjar.
James: I tu, Lucía, quant de temps fa que vius a Catalunya?
Lucía: Uf, ja no me’n recordo… Deu fer uns dotze o tretze anys… Però hi vaig venir per primera
vegada quan en tenia divuit. Vaig acompanyar els meus pares a veure uns amics. Em va agradar molt visitar els llocs típics, i em feia molta gràcia sentir parlar català.
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Mamadou: Doncs, a mi em costava molt entendre el català! Sobretot les hores… Sempre
arribava tard a tot arreu!
10 Activitat 4

El clima mediterrani es caracteritza pels hiverns temperats i els estius secs i calorosos. No
plou gaire a l’estiu, cosa que pot generar períodes de sequera; però als mesos d’hivern hi pot
arribar a gelar. La temperatura mitjana del mes més fred està al voltant de 7 °C, i a l’estiu
se situa entre 20 i 26 °C. Aquest contrast tèrmic és més notable en el clima continental. En
canvi, el clima tropical té la particularitat que durant tot l’any la temperatura mitjana és superior a 18 °C i no es produeixen glaçades. Tanmateix, hi ha una estació de l’any humida i les
pluges són abundants, a diferència del clima desèrtic, en què les precipitacions són molt
escasses o gairebé nul·les.

UNITAT 6: CONCURS DE RECEPTES
11 Activitat 5

Diàleg 1
A: Així doncs, què faig amb la pasta?
B: Cou les plaques de pasta en aigua amb sal durant uns deu o dotze minuts. Després,
eixuga-les bé.
A: I la carn picada, la poso a sobre i ja està, oi?
B: No... Posa-la a un costat de la placa i enrotlla-la. T’ha de quedar com un cilindre farcit.
Diàleg 2
A: Senyora Pons, ja tinc les patates fregides!
B: Molt bé, senyor Peris. Ara, bati els ous i barregi-ho tot.
A: M’ajudarà a tombar-la?
B: Ai, Déu meu! No sé si podré fer de vostè un cuiner com cal!
Diàleg 3
A: Afegeix-hi una mica més de farina, si us plau.
B: Vol dir que no s’hi faran grumolls?
A: No. Tu, remena-ho una bona estona amb cura i ja veuràs com queda molt esponjós.
12 Activitat 9

Helena, fer trufes és molt fàcil. Primer agafa quatre ous i separa’n les clares dels rovells. Tot
seguit, trenca, amb les mans, una rajola de xocolata negra en trossos ben petits. Després, posa
en un bol els rovells, la xocolata, llet condensada i mantega. Seguidament, escalfa-ho tot al bany
maria. Espera una estona fins que es refredi. Pots posar-ho a la nevera. A continuació, agafa
trossets de massa amb una cullereta i fes-ne una boleta amb les mans. Finalment, passa les
boletes per damunt d’encenalls de xocolata i guarda-les a la nevera. Són boníssimes!
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UNITAT 7: L’AGENDA CULTURAL
13 Activitat 1

Lucía: Què llegeixes amb tanta atenció?
Mamadou: Miro l’agenda cultural. Tinc ganes de fer alguna cosa diferent aquest cap de setmana. Voldries acompanyar-m’hi?
Lucía: Ah, bona idea! Què em proposes?
Mamadou: Podríem anar al teatre, a algun concert o a visitar algun museu.
Lucía: I no voldries anar al cine?
Mamadou: Hi vaig sovint…

REPÀS DE FONÈTICA
14 Activitat 9

Els Rauxa
El cantant del grup Rauxa està meditant si es retira del món de la música; no vol estar viatjant
contínuament. Encara que sempre deia que li agradava molt, al final s’ha posat malalt. Té problemes de fetge, i el seu metge li ha recomanat de no viatjar tant. El cantant ha declarat: «No
és un capritx, m’ho estic pensant pel bé de la meva salut; a partir d’ara faré vida de monjo
caputxí. Tot i això, no és cert que sigui un borratxo com diuen als diaris. Els Rauxa no ens volem separar, estem molt bé junts. De fet, més que una feina el que fem és divertir-nos. Però,
tot i que no és el que volem, de moment, no podem fer-hi res. Estic malalt i he de reposar, és
senzill, no? Els meus companys del grup s’han posat en el meu lloc i han decidit que també
plegaran. Preguem als nostres fans que entenguin la situació i que ajudin el nostre últim disc
a col·locar-se entre els tres primers de les llistes, perquè serà l’últim disc, segur!».
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