CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
2001
Part específica
Segona llengua estrangera: Francès

SOLUCIONS
IMPORTANT:
1. LA LLENGUA SELECCIONADA A LA PART COMUNA HA DE SER
DIFERENT D’AQUESTA
2. EN AQUESTA PROVA NO ES POT UTILITZAR DICCIONARI.

Per accedir a cicles formatius superiors:
• Secretariat.

Proves d’accés a CFGS. Part específica. FRANCÈS, segona llengua
estrangera. Convocatòria ordinària. 2001. SOLUCIONS
SOLUTIONS DE L’EXERCICE 1 du texte
DE PLUS EN PLUS BRANCHÉS”
EXERCICE:
.X.

En vous référant aux mots soulignés dans le texte,

1. depuis :

après
saut .X.

2. bond :
3.

il n’y a que :

il y a seulement .X.

4. chez:
5. bureau :

avec
nouveau modèle

6. outre :
7. portable :
8. marchands :

sans

il y a .X.
taux
il n’y a pas

à la maison de .X.
lieu de travail .X.
c’est uniquement

téléphone mobile .X. ordinateur personnel
qui fonctionnent

9. va avoir : temps verbal
10. donc :

“INTERNET: LES FRANÇAIS

passé

par conséquent .X.

de vente .X.
présent
par contre

cochez la bonne réponse:

pendant
pourcentage
il y a moins de

en compagnie de
appareil
en plus de .X.
agenda électronique
d’information gratuite
futur .X.
malgré tout
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CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A LA REDACCIÓ

( 15 punts)

3,5 punts

L’adequació del contingut de l’escrit: el seu desenvolupament substantiu i la seva
rellevància segons el tema tractat.

4 punts

L’organització: l’expressió fluïda; l’establiment de les idees i del seu suport; la seva
organització; la seva seqüència lògica i la seva cohesió.

3,5 punts

El vocabulari: el nivell de sofisticació; l’efectiva selecció i ús del lèxic; la correcció en
la selecció de la forma de cada paraula; la correcta elecció del registre.

4 punts

L’ús de la llengua: la construcció efectiva d’oracions complexes; el grau d’errors de
concordància, temps verbal, número, ordre de la frase, funció de la frase, articles,
pronoms, preposicions i frases adverbials.
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