
                             
 
 

ÀREA 1: EXPRESSIÓ ESCRITA

 

EXERCICI 2  

Quadres de resposta 
 

 

Fragment 1 
Domicili: avda. del Comerç, 58, 25700 La Seu d’Urgell
 
Convenció: abreviatura
 
Domicili: avinguda/av. del Comerç, 58, 25700 La Seu d’Urgell

 
 

Fragment 2 
La finalitat d’aquest establiment és 
 
CD: sense prep. “a” 
 
La finalitat d’aquest establiment és 

 
 

Fragment 3 
que precisen una constant atenció i supervisió de les seves activitats de la vida diària.
 
Terminologia 
 
que necessiten una constant atenció i supervisió de les seves activitats de la vida diària.

 

Fragment 4 
i ingressa a la mateixa voluntàriament i lliurement
 
Criteris de redacció: pronom “hi”
 
i hi ingressa voluntàriament i lliurement

 

Fragment 5 
essent el règim d’entrada pública.
 
Criteris de redacció: gerundi
 
El règim és d’entrada pública. / El règim 

 

Fragment 6 
La contraprestació del servei que l’entitat titular rep de Patrici Cortina Boix no
l’establert en el Decret 394/96, de 12 de desembre
 
Criteris de redacció: article determinat + participi
 
La contraprestació del servei que l’entitat titular rep de Patrici Cortina Boix no 
que estableix el Decret 394/96, de 12 de desembre
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ÀREA 1: EXPRESSIÓ ESCRITA                                                      

del Comerç, 58, 25700 La Seu d’Urgell 

Convenció: abreviatura 

del Comerç, 58, 25700 La Seu d’Urgell 

La finalitat d’aquest establiment és acollir a persones grans amb dependència

La finalitat d’aquest establiment és acollir persones grans amb dependència

una constant atenció i supervisió de les seves activitats de la vida diària.

una constant atenció i supervisió de les seves activitats de la vida diària.

voluntàriament i lliurement 

Criteris de redacció: pronom “hi” 

ingressa voluntàriament i lliurement 

el règim d’entrada pública. 

Criteris de redacció: gerundi 

El règim és d’entrada pública. / El règim d’entrada és públic. 

La contraprestació del servei que l’entitat titular rep de Patrici Cortina Boix no
en el Decret 394/96, de 12 de desembre 

Criteris de redacció: article determinat + participi 

La contraprestació del servei que l’entitat titular rep de Patrici Cortina Boix no 
el Decret 394/96, de 12 de desembre 

Certificat de llenguatge jurídic 

  

                                                       

grans amb dependència 

grans amb dependència 

una constant atenció i supervisió de les seves activitats de la vida diària. 

una constant atenció i supervisió de les seves activitats de la vida diària. 

La contraprestació del servei que l’entitat titular rep de Patrici Cortina Boix no pot superar 

La contraprestació del servei que l’entitat titular rep de Patrici Cortina Boix no pot superar el 



                             
 
 

Fragment 7 
Les parts podran fer la rescissió del 
 
Criteris de redacció: construcció nominal
 
Les parts podran rescindir el

 

Fragment 8 
ambdues parts el signem 
 
Criteris de redacció: tractament personal
 
ambdues parts el signen en dos exemplars.

 
 
ÀREA 2: CONEIXEMENTS DE 
 

EXERCICI 1 
 

1. La Sala Civil del M. I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha decidit desestimar el recurs 
que la representació processal de Joan Donat Mur va interposar contra la Sentència.
 
La Sala Civil del Tribunal Superior de 
representació processal de Joan Donat Mur va interposar contra la Sentència.

 

2. Sol·licito em tingui per comparegut com a representa
demanda, les còpies i els docume
 
Sol·licito que em tingui per comparegut com a representa
la demanda, les còpies i els documents adjunts.

 

3. Notifiqueu aquesta Sentència a les parts 
interposar un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els cinc dies 
següents a aquesta notificació.
 
Notifiqueu aquesta Sentència a les parts i feu
interposar un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els cinc dies 
següents a aquesta notificació.
Notifiqueu aquesta Sentència a les parts, /; feu
interposar un recurs de suplicació 
següents a aquesta notificació.
Notifiqueu aquesta Sentència a les parts. Feu
interposar un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Cat
següents a aquesta notificació.

 

4. La Sentència, ratificada pel Tribunal Suprem
penitenciari de Quatre Camins a penes d’entre sis mesos i tres anys i mig de presó per 
maltractament. 
 
La Sentència, ratificada pel Tribunal Suprem
penitenciari de Quatre Camins a penes d’entre sis mesos i tres anys i mig de presó per 
maltractament. 
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fer la rescissió del contracte per voluntat expressa.

construcció nominal 

rescindir el contracte per voluntat expressa. 

signem en dos exemplars. 

Criteris de redacció: tractament personal 

en dos exemplars. 

CONEIXEMENTS DE LLENGUATGE JURÍDIC 

Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha decidit desestimar el recurs 
que la representació processal de Joan Donat Mur va interposar contra la Sentència.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha decidit desestimar el recurs que la 
representació processal de Joan Donat Mur va interposar contra la Sentència.

per comparegut com a representant de Pere Solé Camí i admeti la 
demanda, les còpies i els documents adjunts. 

Sol·licito que em tingui per comparegut com a representant de Pere Solé Camí i (que) admeti 
, les còpies i els documents adjunts. 

3. Notifiqueu aquesta Sentència a les parts fent-los saber que no és ferma i que s’hi pot 
interposar un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els cinc dies 
següents a aquesta notificació. 

Notifiqueu aquesta Sentència a les parts i feu-los saber que no és ferma i que s’hi pot
interposar un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els cinc dies 
següents a aquesta notificació. 
Notifiqueu aquesta Sentència a les parts, /; feu-los saber que no és ferma i que s’hi pot 
interposar un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els cinc dies 
següents a aquesta notificació. 
Notifiqueu aquesta Sentència a les parts. Feu-los saber que no és ferma i que s’hi pot 
interposar un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Cat
següents a aquesta notificació. 

ratificada pel Tribunal Suprem, condemnava a 
penitenciari de Quatre Camins a penes d’entre sis mesos i tres anys i mig de presó per 

ratificada pel Tribunal Suprem, condemnava sis funcionaris
penitenciari de Quatre Camins a penes d’entre sis mesos i tres anys i mig de presó per 
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contracte per voluntat expressa. 

Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha decidit desestimar el recurs 
que la representació processal de Joan Donat Mur va interposar contra la Sentència. 

Justícia d’Andorra ha decidit desestimar el recurs que la 
representació processal de Joan Donat Mur va interposar contra la Sentència. 

t de Pere Solé Camí i admeti la 

t de Pere Solé Camí i (que) admeti 

saber que no és ferma i que s’hi pot 
interposar un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els cinc dies 

no és ferma i que s’hi pot 
interposar un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els cinc dies 

no és ferma i que s’hi pot 
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els cinc dies 

no és ferma i que s’hi pot 
interposar un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els cinc dies 

 sis funcionaris del centre 
penitenciari de Quatre Camins a penes d’entre sis mesos i tres anys i mig de presó per 

condemnava sis funcionaris del centre 
penitenciari de Quatre Camins a penes d’entre sis mesos i tres anys i mig de presó per 



                             
 
 

5. Demano que es procedeixi a la rectificació de
representada que siguin objecte dels tractaments indicats.
 
Demano que es rectifiquin
objecte dels tractaments indicats

 

6.D’acord amb l’article 18 del 
Oficial de la Generalitat de Catalunya
escaients a fi d’evitar la indexació per sistemes automàtics dels documents publicats que 
puguin contenir dades personals
 
D’acord amb l’article 18 del
Oficial de la Generalitat de
mesures escaients a fi d’evitar
que puguin contenir dades

 
 
EXERCICI 2 
 

 
 
EXERCICI 3 

1. El 2 de desembre de 2019 la 
l’escrit esmentat als diferents 
 

2. Finalment s’ha inclòs la 
del Consell, d’11 de març de 2015, que s
35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i 
perjudicis causats a les persones en accidents de circulació

 
3. Aquest Reial decret legislatiu

de publicar-se en el DOGC
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es procedeixi a la rectificació de les dades errònies relatives a la meva 
representada que siguin objecte dels tractaments indicats. 

Demano que es rectifiquin les dades errònies relatives a la meva representada que siguin 
objecte dels tractaments indicats. 

D’acord amb l’article 18 del Decret 152/2020, de 29 de desembre, pel qual es regula el 
ficial de la Generalitat de Catalunya, l’entitat gestora del DOGC 

escaients a fi d’evitar la indexació per sistemes automàtics dels documents publicats que 
contenir dades personals. 

del Decret 152/2020, de 29 de desembre, 
de Catalunya, l’entitat gestora del DOGC 

d’evitar la indexació per sistemes automàtics
dades personals. 

1 sol·licitar 

2 acomplertes 

3 fer cessar el 

4 la recepció 

5 a ambdós efectes 

6 va citar 

7 conclús 

8 segons 

9 per conèixer de 

10 disposat 

El 2 de desembre de 2019 la Direcció General de Medi Ambient va enviar 
als diferents serveis territorials. 

ha inclòs la transposició de la Directiva (UE) 2015/413 del Parlament Europeu i 
11 de març de 2015, que s’havia recollit a la disposició final segona de la Llei 

35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i 
perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. 

legislatiu i el text refós que aprova entren en vigor al cap de sis mesos 
DOGC. 
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les dades errònies relatives a la meva 

les dades errònies relatives a la meva representada que siguin 

Decret 152/2020, de 29 de desembre, pel qual es regula el Diari 
, l’entitat gestora del DOGC adoptarà les mesures 

escaients a fi d’evitar la indexació per sistemes automàtics dels documents publicats que 

 pel qual es regula el Diari 
 ha d’adoptar / adopta les 

automàtics dels documents publicats 

eneral de Medi Ambient va enviar una còpia de 

irectiva (UE) 2015/413 del Parlament Europeu i 
havia recollit a la disposició final segona de la Llei 

35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i 

i el text refós que aprova entren en vigor al cap de sis mesos 



                             
 
EXERCICI 4 
 

 
 
EXERCICI 5 
 

A B

b a
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1 LSP/ L’LSP 

2 JI 

3 4t/ 4t. 

4 55 min 

5 s. e. o o. 

6 dc. 

B C D E 

a a b c 
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F G 

c a 


