PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL INTERMEDI (B1) Anglès
COMPRENSIÓ LECTORA
Valoració de la prova: 25%
Aquesta prova té dues parts:
-COMPRENSIÓ LECTORA GENERAL
-COMPRENSIÓ LECTORA: ÚS DE LA LLENGUA
COMPRENSIÓ LECTORA GENERAL
FORMAT DE LA PROVA
Durada: 45 minuts aprox.
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE
Un text acompanyat de preguntes d’opció múltiple amb 4 opcions. L’activitat consta de 7
preguntes. Aquesta activitat va enfocada a la comprensió general i detallada del text.
MULTIPLE MATCHING
Un text compost de diversos paràgrafs que tracten de diferents persones, objectes o activitats. La
tasca consta de frases o preguntes que s’han d’associar i relacionar amb els paràgrafs
corresponents. L’activitat va enfocada principalment cap a la comprensió detallada del text.
L’exercici conté 8 frases. No s’inclouen distractors (opcions errònies).

COMPRENSIÓ LECTORA: ÚS DE LA LLENGUA
FORMAT DE LA PROVA
Durada: 50 minuts aprox.
Nombre de tasques: 4
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE LEXICAL CLOZE
Un text amb espais seguits de preguntes d’opció múltiple amb 4 opcions. El text va
prioritàriament enfocat cap a la precisió lèxica.
OPEN CLOZE
Un text amb espais en blanc, enfocat principalment a la gramàtica textual (nexes senzills i
comuns).
GAPPED TEXT (Mixed Words).
Un text amb espais en blanc. Les paraules que s’han de fer servir per omplir els buits es presenten
de forma desordenada. S’hi afegeixen 2 distractors (opcions errònies). Aquesta activitat va
prioritàriament enfocada cap a la precisió lèxica i gramatical.
VERB FORMS.
Un text amb espais en blanc que s’han d’omplir amb el temps i forma verbal adequats. Aquesta
activitat va enfocada cap a l’ús correcte de les formes i els temps verbals. S’inclou l’infinitiu del
temps verbal entre parèntesi.
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COMPRENSIÓ AUDITIVA
FORMAT DE LA PROVA
Durada: 30 minuts aprox.
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 3
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE
S’escolta un enregistrament o, alternativament diversos textos breus, en forma de monòleg o de
conversa. S’inclouen de 7 a 8 preguntes d’opció múltiple a triar entre 3 opcions. Aquesta tasca
avalua l’habilitat per entendre tant el sentit general i la informació detallada del text com les
opinions, les actituds, i les intencions dels parlants.
SENTENCE SELECTION
S’escolta un enregistrament en forma de monòleg o de conversa. Hi ha de 6 a 8 frases sobre fets o
idees del text que s’ha escoltat. Els examinands han de decidir quines frases són vertaderes i
quines són falses. Aquesta tasca avalua la comprensió general i específica del text.
SENTENCE COMPLETION
S’escolta un text en forma de monòleg. Seguidament els examinands han de completar de 6 a 7
espais en blanc d’un text escrit amb una, dues o tres paraules de l’enregistrament. L’activitat va
enfocada a extreure informació específica. El text en el qual hi figuren els espais en blanc conté
frases parafrasejades de l’enregistrament, no la transcripció completa.
Cada text s’escolta 2 vegades.

EXPRESSIÓ ESCRITA I MEDIACIÓ
FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: 90 minuts aprox.
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
PRIMERA PART: MEDIACIÓ: entre 100 i 125 paraules aproximadament.
Els examinands han de fer un escrit amb propòsit comunicatiu, el qual ha de contenir un missatge
concret i específic en forma de correu electrònic, invitació, carta formal breu o nota informativa o
amb instruccions, etc.
Aquesta part inclou una única tasca obligatòria.
SEGONA PART: EXPRESSIÓ ESCRITA: entre 175 i 200 paraules aproximadament.
Els examinands han de fer un escrit on mostrin la capacitat de comunicació a través de la narració
de fets, descripció de llocs i/o persones, anotacions o diaris de viatge, ressenyes senzilles, etc.
En aquesta part, els candidats han de triar només una de les 2 opcions proposades.
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No es permet l’ús del diccionari ni de cap altre instrument de consulta.
Els candidats han d’ajustar-se a la tasca i al gènere de text requerit. La seva producció ha de ser
ADEQUADA en tot moment al propòsit, intenció i registre del text.
Els candidats han d’ajustar-se a l’extensió requerida; els textos massa curts o massa llargs poden
rebre una qualificació negativa.

EXPRESSIÓ ORAL
FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: un màxim de 15 minuts (els quals inclouen el temps de preparació).
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques i desenvolupament de la prova:
La prova es du a terme en parelles.
Els candidats compten amb 7 minuts per preparar la prova. Aquest temps s’ha de gestionar
eficaçment per preparar tant el torn en parelles com el torn individual.
No es permet dur cap tipus de guió a l’examen, ni es permet l’ús de diccionari ni de cap altre
instrument de consulta.
Els alumnes han de triar a l’atzar 2 activitats de les quals en seleccionen una. Si els candidats no es
posen d’acord sobre l’elecció del tema, el tribunal decidirà quina activitat de les 2 han de dur a
terme obligatòriament.
Les tasques que els candidats han de desenvolupar es refereixen als 14 temes curriculars.
La primera part de la prova consta d’una tasca a desenvolupar en parelles. La segona part
correspon a un monòleg. Les tasques individuals (monòlegs) tracten aspectes diversos o diferents
del tema seleccionat.
PRIMERA PART (INTERACCIÓ)
Una tasca conjunta durant la qual els examinands han de parlar del tema que hagin triat guiats
per les preguntes i les imatges que s’inclouen per donar suport al desenvolupament del tema. No
cal fer una descripció detallada de les fotografies. Aquesta part té una durada d’uns 3 minuts
aproximadament.
SEGONA PART (MONÒLEG)
Una tasca individual durant la qual cada alumne ha de desenvolupar aspectes diversos o més
concrets del tema que s’ha tractat en la primera part de la prova. Aquesta part es basa en unes 4
preguntes o indicacions de les quals el candidat n’ha de triar 2. No hi ha cap fotografia.
Aquesta part té una durada d’uns 2 minuts aproximadament.
En acabar aquesta fase, si els examinadors ho consideren adient, poden plantejar preguntes sobre
el contingut de les intervencions dels candidats.
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