PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL BÀSIC (A2) Àrab
COMPRENSIÓ LECTORA
FORMAT DE LA PROVA:
Durada: 1h i 30 minuts aproximadament
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 3
Tipus de tasques:
a) Tasques d’associació de diversos ítems, a partir de textos dels tipus
següents: anuncis, extractes curts de textos, rètols, missatges, titulars, etc.
b) Exercicis de V/F.
Aquests dos tipus de tasques van enfocades a la comprensió global o de les
idees principals i la comprensió selectiva de la informació específica i
rellevant.
c) Completar els espais en blanc d’un text triant entre diverses opcions
proposades per a cadascun (opció múltiple).
Aquesta tasca se centra en termes lèxics i qüestions gramaticals.
Màxim 250 paraules.

COMPRENSIÓ AUDITIVA
FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: 30 minuts aproximadament
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2/3
Tipus de tasques:
Es contemplen les següents possibilitats:
- triar entre opcions múltiples,
- relacionar ítems amb les opcions corresponents,
- respondre preguntes V/F,
- emplenar espais en blanc
Objectiu: escoltar i entendre la informació general i específica i/o els temes
principals de monòlegs o diàlegs, en suport àudio o vídeo i realitzar el que
s’indiqui a la tasca.
Els textos seran autèntics o almenys versemblants.
Cada text s’escoltarà 2 vegades.
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EXPRESSIÓ ESCRITA
FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: 75 minuts aproximadament
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
PRIMERA PART: 60 a 80 paraules.
Els examinands han de fer un escrit en forma de nota, correu electrònic,
postal o invitació.
SEGONA PART: 100 a 120 paraules aproximadament.
Els examinands han d’escriure un text narratiu o descriptiu senzill emmarcat
en un context comunicatiu.
La primera part conté una sola tasca obligatòria.
La segona part conté dues tasques de les quals els examinands
hauran de triar una.

EXPRESSIÓ ORAL
FORMAT DE LA PROVA:
Durada de la prova: 10 minuts aproximadament (els quals inclouen el temps
de preparació).
Valoració de l’expressió oral: 25% del total de la prova.
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques i desenvolupament de la prova:
Els examinands faran la prova en parelles. La prova oral inclou 3 parts
diferenciades:
• Introducció (1 min):
o Presentació, breu intercanvi comunicatiu amb l’examinador (no
avaluable). Els examinands trien el tema de la segona tasca
d’entre tres possibilitats extretes a l’atzar.
• Tasca 1 (2-3 min):
o Sense preparació. Preguntes sobre aspectes personals i/o
sobre la vida quotidiana. Cada examinand ha de comprendre,
formular i respondre de manera apropiada preguntes sobre la
vida quotidiana. (4-6 preguntes).
• Part en parella (4-5 min):
o Amb preparació (1-2 minuts aproximadament). Els examinands
han d’interactuar entre ells, seguint les directrius del full
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d’examen (triat entre tres extrets a l’atzar), intercanviant
informació, tractant distints aspectes d’un tema quotidià,
reaccionant adequadament al que diu l’altre, etc. S’espera que
els examinands s’expressin activant les funcions i estratègies
pròpies del nivell, les quals inclouen la cooperació i
col·laboració en el desenvolupament del discurs oral.
L’examinador no intervendrà excepte si es trenca la
comunicació o si la producció no s’adequa a la consigna.
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