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I. Ompliu els buits de les frases següents amb les grafies que hi manquen. Si no hi
falta cap grafia, marqueu-ho amb el símbol 0

La Llei Orgilnica d'Universitats (LOU) va ser publicada en el Bu-etí Oficial

de 1 'Estat el dia 24 de de-embre de 2001. Aquesta llei, composta per tre-e tít-ls,

disposa que el milxim órgan de participació de la societat en la universitat és el consell

social, al qual correspon la supervisió de les activitats económiques de la universitat. A

més, ha de promoure la co-aboració de la societat en el finan-ament d' aquesta

institució i les seues relacions amb I' entom cultural, profe-ional, económic i social al

servei de l' activitat universitaria de -alitat. El consell ha de c-mplir, entre altres

-upost i la programació plurianual
funcions, la d ' apro- ar els co-tes anuals, el pre-

de la universitat, a proposta del consell de govern.

La LOU també regula que el rector és la milxima autoritat academica de la

i Qui s'encarrega d'eUniversitat ercir la direcció, el govem i la gestió de la

També desenvolupa les lín-Universitat.

-egiats corresponents i e-co

-es d'actuació proposades pels organs

-ecuta els acords. El vot per a I' e-ecció del rector

sera ponderat, per sectors de la comunitat universitaria: profe- ors doctors deis

investigador (pDI),co -os docents universitaris, la resta del personal docent

personal d'administració i serveis (PAS) i estudiants.

2. Poseu accent o dieresi a les paraules del text següent que ho necessiten

Tothom parla molt ultimament de la societat digital. Pero a que ens referim amb aquesta

expressio?

Aquest tipus de societat es, en essencia, un nou model de societat avanyada, el suport de

la qual esta format per xarxes de comunicacio per on circula informacio de tota mena a

una velocitat molt gran.

El mes transcendent d'aquest fenomen esta constituit per les aplicacions d'us i els

serveis que pot oferir-nos, els quals produiran un gran impacte sobre l'economia i sobre

totes les activitats humanes.

Assistim a un gran avan~ de la informatica i de la industria digital. Primer va ser la

premsa, despres la radio i la televisio. Ara, Internet es la clau per al futur i per al

desenvolupament de molts paisos.
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3. Ompliu els buits de les frases següents amb la preposició, I'article o la contracció

corrresponent

a. -llarg -any academic 2002-2003, Universitat oferira diversos

alumnat inclós en el programa Sócrates Erasmus.cursos

b. Qui vulga inscriure's en el curs introducció informRtica, ha de fer

inscripció a les provés d' accés.

una menys deue. Hem quedat al costat antic edifici del Rectorat

do -increment del nombre de matriculats és degut -augment -oferta

per part -organitzadors.

cap del Servei i caldrit
e. Els permisos durant la jornada hauran d ' anar signats

enviar-los Unitat de Personal.

f. Enguany he de fer un curs de formació fora horari laboral. El curs es diu

Indústria del Llenguatge.

iode és un element químic no metiLHic.g.

h. Després informatica, anirem a la biblioteca.examen

4. Completeu amb un pronom feble les frases següents

a. s 'han acabat els fulls de la impressora. -haurem de comprar més.

b. Encara no m'he matriculat al curs de llenguatge administratiu. Demil mate ix
m' matricularé.

e. Hem de buscar totes les persones inscrites i dir- que el curs comen<;a demil.

d. Per favor, agafa tots els arxivadors i posa- dins de l' armari.

e. Si ja has acabat d' ordenar les instancies, deixa- en la carpeta.

f. Jordi i jo volem saber quan hem d'anar a la conferencia. Algú -~
quina hora comen<;a?

g. He vist el teu company i -he dit que demil aniré a visitar-vos.

h. Quan vinguen els inspectors, doneu- tots els informes que us demanen.

i. Jo no vull més faena, ja -faig prou. Aixó, fes- tu si en tens ganes.

POt dir a
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5. Completeu les frases següents amb la forma adequada del ,'erb que hi ha entre

parentesis

a. Aquell que no- (ESTAR) d'acord amb la sentencia, que

(FER) una reclamació

b. En aquests moments jo no (SABER) quan comenya el

(SABER)?períade de matriculació. Tu ha

Abans de saber usar l'ordinador, jo (FER) tots els documents

(APRENDRE) a fer-los amb el processadora mcl, pero ja he

de textos.

(DEBATRE) la novad. Demit els treballadors i l' Administració

llei.

e. Per favor ,

f. Abans nosaltres sempre (AGAF AR) les vacances en el mes

d'agost.

6. Completeu el text amb les paraules que s'ajusten a les de~finicions que hi ha
entre parentesis

a. No m'han donat la beca, pero almenys no hauré de pagar la matrícula, perque

m 'han concedit una exempció de (preu, import).

b. Teníem l'examen el dia 18, pero l'han hagut d'-

per a un altre dia, per a més endavant) i el farem el dia 20

(deixar

c. M'han oferit un Iloc de treball i demcl he d'anar al Servei d(~ Personal a firmar el

(document que lliga l'empresa i E~l treballador i en el

qual consten les condicions de trebal/).

d. Demcl tenim una reunió amb el (persona que preside ix
una facultat) de la Facultat de Dret.

e.

instimcia)
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f. (marcaAquesta copia no és valida, perque no porta el -

estampada en un paper, jeta amb un tampó de metall o cau¡Xú).

g. Qui vulga fer la redacció, po! demanar més ( trossos de

paper rectangulars que formen un llibre, una llibreta...,. folis) en blanc per a

escriure-hi.

h. He anat a I' aula, pero no he pogut escriure en la pissarra perque no quedava

(pasta de guix en barretes per a escriure en la

pissarra).

(acció deHe d'anar a la biblioteca a renovar el

prestar) delllibre que estic llegint.

J. Si aquestes copies ja no serveixen, tira-Ies a la

(cistella on llancem els papers inútils).
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