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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: 60 minuts aproximadament
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques possibles:
a) Exercici V/F
b) Exercici d'elecció múltiple entre 3 o 4 opcions
c) Exercici consistent a inserir frases o titulars en un text del qual han estat prèviament
extretes
d) Exercici de relacionar frases, títols o titulars amb els textos breus que correspongui

COMPRENSIÓ LECTORA: ÚS DE LA LLENGUA
FORMAT DE LA PROVA:
Durada: 60 minuts aproximadament
Nombre de tasques: 3
Tipus de tasques possibles:
a) Triar l'opció més adequada, d'entre tres o quatre de proposades, per completar els
espais buits d’un text.
b) Completar els espais buits d’un text amb les formes verbals adequades a partir de
l’infinitiu.
c) Fer derivats a partir de les paraules arrel per completar un text.
d) Inserir en un text paraules d’una llista
e) Emplenar buits d’un text amb els mots o les formes i estructures gramaticals
adequades.
Objectius de la prova:
- avaluar l’ús de lèxic, formes verbals, elements funcionals (preposicions, nexes,
pronoms,etc.)
- avaluar l’ús correcte i adequat de la morfologia verbal
- avaluar l’ús correcte i precís del lèxic d’acord amb el nivell
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FORMAT DE LA PROVA:
Durada: 45 minuts aproximadament
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Objectiu: escoltar i entendre la informació general i específica i/o els temes principals de monòlegs o
diàlegs, la intenció dels parlants i/o els detalls rellevants.

Tipus de tasques possibles:
Es poden plantejar tasques com:
a)
b)
c)
d)

Triar entre opcions múltiples entre 3 o 4 opcions
Respondre a preguntes de Vertader/Fals
Omplir espais en blanc amb informació concreta
Relacionar ítems amb l’opció corresponent

Tipus de text: monòlegs o diàlegs extrets preferentment dels mitjans de comunicació
audiovisual.
Cada text es reproduirà dues vegades.

______________________________________________________________________
EXPRESSIÓ ESCRITA I MEDIACIÓ
FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: 90-100 minuts aproximadament.
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2. Només a la tasca 2 podran triar entre dues opcions.
Tipus de tasques:
Tasca 1. Entre 110 i 120 paraules.
Els examinands han de fer un escrit amb propòsit comunicatiu, el qual ha de contenir un
missatge concret i específic, en forma de carta o correu electrònic formal o informal, invitació,
nota informativa, avís, comunicat, escrit amb instruccions, etc.
Tasca 2. Entre 200 i 220 paraules.
Els examinands han fer un escrit adequat al nivell i que mostri la capacitat de comunicació a
través de la narració de fets o experiències, descripció de llocs, persones o espais, exposició de
fets o d’arguments a favor o en contra d’alguna proposta. Els examinands han de triar una de
les 2 propostes que rebran.
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EXPRESSIÓ ORAL
FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: entre 15 i 20 minuts aproximadament, que inclouen el temps de preparació.
Valoració de la prova: 25%.
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques i desenvolupament de la prova:
Preparació de la prova: 5 minuts.
Abans de començar la prova, els examinands han de triar un tema d’entre dos que s’hauran
seleccionat a l’atzar.
La prova oral inclou 2 parts diferenciades, que es poden referir al mateix tema:
Tasca 1. Prova individual.

Monòleg de 2 o 3 minuts vinculat al tema seleccionat. A partir d’una imatge amb un
text breu o uns titulars, l’examinand expressarà la seva opinió raonada sobre el tema
proposat.
En aquest monòleg s'han d'activar principalment les estratègies de desenvolupament
del discurs. La prova té per objectiu avaluar l’adequació, la coherència, la cohesió, la
riquesa discursiva i la correcció.
Tasca 2:.Conversa entre l’examinand i l’examinador. Durada: entre 5 i 6 minuts

aproximadament.. El candidat conversarà amb l’examinador sobre el mateix tema de la
tasca 1, ampliant la informació donada, comparant notícies similars, responent les
qüestions que se li plantegin, narrant alguna experiència personal que hi estigui
relacionada, etc.
Objectiu: expressar-se activant les funcions i estratègies pròpies del nivell, les quals
inclouen la cooperació i la col·laboració en el desenvolupament del discurs oral.

