PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL INTERMEDI (B1) Italià
COMPRENSIÓ LECTORA
FORMAT DE LA PROVA:
PART 1: Comprensió lectora general
Durada: 45 min aprox.
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques possibles:
-

Relacionar diversos textos breus (anuncis, extractes breus de
textos, missatges, titulars, etc. amb els corresponents ítems. S’hi
poden afegir distractors. Aquesta activitat va enfocada a
comprendre el sentit general del text.

-

Exercicis d’opció múltiple o V/F a partir d’un o dos textos.
L’activitat va enfocada principalment a la comprensió de les idees
principals i la informació específica del text.

PART 2: Comprensió lectora: ús de la llengua
Durada: 75 min aprox.
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques possibles:
Diversos exercicis sobre aspectes morfològics, sintàctics i lèxics.
Exemples:
completar els espais en blanc triant entre diverses opcions
proposades per a cada espai,
completar amb les formes verbals adequades,
completar espais amb les paraules, expressions o frases adequades,
cercar sinònims a partir del text.
-

-

-

-

Valoració de la prova: Part 1 +part 2: 25%
COMPRENSIÓ AUDITIVA
FORMAT DE LA PROVA:
Durada: 30 min aprox.
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques possibles:
-

-

-

-

preguntes de V/F,
opcions múltiples,
omplir espais en blanc,
relacionar ítems amb les opcions corresponents.

Cada text s’escolta 2 vegades
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PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL INTERMEDI (B1) Italià
EXPRESSIÓ ESCRITA I MEDIACIÓ
FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: 75 min aprox.
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
La prova té 2 parts:
PRIMERA PART: 100 paraules aproximadament
Els examinands han de fer un escrit amb propòsit comunicatiu en forma de
nota, correu electrònic, postal, invitació, etc. Aquesta part inclou una única
tasca obligatòria.
SEGONA PART: 150 paraules aproximadament.
Els examinands han d’escriure un text narratiu o descriptiu senzill emmarcat
en un context comunicatiu. En aquesta part, els examinands han de triar
només una de les 2 opcions proposades.
EXPRESSIÓ ORAL
FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: Entre 10 i 15 min aprox. (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 té 2 parts.
a) Part expositiva: preguntes sobre l’entorn immediat de
l’examinand, experiències personals i interessos. Sense
preparació.
b) Interacció entre examinand i professor o entre examinands. Es
podran utilitzar suports gràfics amb preguntes, situacions
comunicatives breus, titulars de revistes o diaris i simulacions en
forma de role-play. Amb preparació prèvia (5 minuts
aproximadament)
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