
PROVA INICIAL – GRAU MITJÀ 

 

1. Què significa l’expressió “a ulls clucs”? 

a) Amb els ulls tancats. 

b) Amb els ulls molt oberts. 

c) Amb la mirada fixa. 

 

2. __________: Empleat subaltern en els centres d'ensenyança. 

a) bedoll 

b) bidet 

c) bidell 

 

3. Aneu amb _________ amb el gos perquè _______. 

a) compte / mossega 

b) conter / mossega 

c) cuidado / mord 

 

4. S’ha pres una  __________ per al mal de __________. 

a) pomada / muela 

b) injecció / mola 

c) píndola / queixal 

 

5. Manel està en un  __________ i arribarà tard a la cita. 

a) embut 

b) embossament 

c) atasc 



6. Què significa el verb “colgar”? 

a) Cobrir una cosa amuntonant-ne d'altres damunt. 

b) Fer aguantar una cosa per la part superior sense que res la sostinga per davall. 

c) No tindre un bon estat de salut. 

 

7. El ___________ ha entrat les cabres dins del graner perquè plou molt. 

a) ganader 

b) ramader 

c) ganadero 

 

8. __________: Allò que algú creu, especialment en matèria religiosa 

a) crència 

b) creència 

c) creença 

 

9. Què significa l’expressió “en les beceroles”? 

a) En un món a banda. 

b) En un lloc molt llunyà. 

c) En l'inici d'un aprenentatge. 

 

10. Demà farem una visita guiada a una _____________ de marbre. 

a) pedrera 

b) cantera 

c) marmedrera 

 

11. Has dut ________ llibre de ciències naturals? __________ dur-li’l hui. 



a) el seu / Havies de 

b) seu / Havies de 

c) vostre / Tenies que 

 

12. Esta vesprada, __________ anar ____________ tu al musical. 

a) vullc / en 

b) vuic / amb 

c) vull / amb 

 

13. Maria va pagar __________ de la família empenyorant __________. 

a) el deute / la dot 

b) el deute / el dot 

c) la deute / el dot 

 

14. ____________ camí és el més curt per a arribar a la catedral? __________ de temps 

tardarem a arribar-hi? 

a) Què / Quant 

b) Qual / Quan 

c) Quin / Quant 

 

15. Com que __________ molt les flors, sempre __________ compra una dotzena. 

a) li agraden / en 

b) le agraden / se 

c) l'agraden / les 

 

 



16. _______ victòria tan important que ________ l’equip! 

a) Que / ha obtingut 

b) Quina / ha obtingut 

c) Què / ha obtés 

 

17. No has ____________ cafè amb llet _______ matí? 

a) pres / este 

b) pres / esta 

c) prengut / este 

 

18. L'últim llibre de la reconeguda __________ tracta de les vivències __________ del 

passat. 

a) poeta / feliç 

b) poetissa / felices 

c) poetessa / felices 

 

19. _________ nerviosos, es passejaven _________ mentres esperaven la confirmació de 

la notícia. 

a) Molt / amunt i avall 

b) Molt / a dalt i a baix 

c) Molts / amunt i a baix 

 

20. A Joan li ha caigut un botó de la camisa; jo ________ cosiré esta nit. 

a) se'l 

b) li'l 

c) s'ho 

 



21. Ja t’he dit moltes vegades que no m’agrada que __________ pel·lícules de por. 

a) veigues 

b) vegues 

c) veges 

 

22. No tingueren _______ possibilitat de repetir l’experiència. 

a) cap 

b) gens 

c) res 

 

23. __________ que està malalt __________ fa uns quants dies que no l'hem vist. 

a) Creguem / perquè 

b) Creiem / perquè 

c) Crèiem / per què 

 

24. Queden __________ de la competició dos atletes, ja que no arriben a la marca mínima. 

a) exclots 

b) excloguts 

c) exclosos 

 

25. Quina és la paraula que està ben separada sil·làbicament? 

a) pro / ce / ssa / dor 

b) mit / ge / ra 

c) llun / ya / nia 

 

 



26. Quina frase està ben escrita? 

a) L’adroguer tenia la rebotiga darrere de la casa. 

b) L’adroger tenia la rebotica d’arrere de la casa. 

c) El adroguer tenia la rebotiga darrere de la cassa. 

 

27. No m'agrada que pengen en el __________ informació sobre la temporada de 

__________. 

a) col·legi / caçera 

b) colegi / caçera 

c) col·legi / cacera 

 

28. Este __________ anirà a l'ambulatori a fer-se una anàlisi de __________. 

a) mes / sang 

b) mes / sanc 

c) més / sang 

 

29. El premi del ___________ consistix en un _________ d’avió a les illes Canàries. 

a) sortetx / bitllet 

b) sorteig / billet 

c) sorteig / bitllet 

 

30. Vaig dir a Jaume que __________ Carme aniria a ___________. 

a) despús-demà / veurel 

b) despús demà / veure'l 

c) despús-demà / veure'l 

 



31. Avís important _________ tots els socis de ___________ Unió Esportiva. 

a) per a / la 

b) pa / la 

c) per a / l' 

 

32. La _________ de Sergi viatjava per tot el _________. 

a) veína / país 

b) veïna / país 

c) veina / pais 

 

33. Dóna-li el __________ i posa-li el __________ abans que plore. 

a) sonai / xupó 

b) sonall / xupó 

c) sonall / xupló 

 

34. Ens hem menjat un entrepà de ________, formatge, tomaca i ____________. 

a) llomello / encisam 

b) llomello / anciam 

c) llomell / encisam 

 

35. Com s’escriu en lletres la quantitat “25.463 fulls”? 

a) Vint i cinc mil quatre cents seixanta-tres. 

b) Vint-i-cinc mil quatrecents seixanta-tres. 

c) Vint-i-cinc mil quatre-cents seixanta-tres. 

 

 



36. L'objecte de la __________ va ser la compra d'una __________ de vapor d'aigua. 

a) discusió / plantxa 

b) discussió / planxa 

c) discució / planja 

 

37. Amb _________ venia a dinar a _______ iaio per a fer-li companyia. 

a) freqüència / cal 

b) freqüència / ca l' 

c) frequència / ca el 

 


