Informació per a les persones candidates
Objectius per destreses
• Expressió i interacció oral
Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants
amb força precisió.
Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d’aprenentatge, per explicar
una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.

• Expressió i interacció escrita
Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el
lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus
de text.

• Comprensió oral
Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals,
sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses
cara a cara. Comprendre l’essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de
la vida quotidiana i del seu interès.

• Comprensió lectora
Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia
sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.
Prova escrita

Duració

Característiques

Comprensió escrita 50 minuts

Com a mínim tres textos de longitud i tipologia diferents.
1.500-1.700 paraules.
Preguntes d’opció múltiple, de veritat-fals i de relacionar dues
informacions.

Comprensió oral

35-40 minuts

Com a mínim tres textos de duració i tipologia diferents.
Preguntes d’opció múltiple i de veritat-fals.

Ús de la llengua

30 minuts

Un o dos textos per completar amb preguntes d’opció múltiple.
De 10 a 15 diàlegs curts per completar amb preguntes d’opció
múltiple.

Pausa

30 minuts

Expressió
i interacció
escrita

75 minuts

Prova oral
Expressió
i interacció oral

Convocatòria individual (s’informa el dia de la prova escrita)
Part 1. Descripció d’una fotografia i narració d’una experiència
20-25 minuts
dos candidats
del passat.
Formular i respondre preguntes entre els candidats.
Respondre preguntes dels examinadors.
Part 2. Intercanvi d’opinions entre candidats a partir
d’uns enunciats.
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Tasca 1. De caràcter interaccional (carta o correu electrònic) i guiada.
Tasca 2. Text narratiu a partir d’unes paraules inicials.
125 paraules aproximadament per text.

Cadascuna de les cinc parts de la prova es puntua sobre 20. Per obtenir el certificat cal un mínim de 65 punts.
És obligatori fer totes les parts de la prova.
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Recomanacions per a les persones candidates
Abans de la prova...
• Planifiqueu el temps de dedicació a la preparació de la prova amb suficient anterioritat.
• Organitzeu la vostra preparació a partir de la informació i les mostres.
• Familiaritzeu-vos amb el format, els tipus de text i les tasques d’aquestes mostres.
• Recordeu que el referent principal de la prova és el currículum de les EOI (ensenyament.gencat.cat)
i que el tipus de documents amb què se us avaluarà són reals (articles de revistes i de diaris, fragments
de llibres, programes de televisió, pel·lícules...).
• Procureu utilitzar la llengua de la qual us examinareu tan sovint com sigui possible i en varietat de
situacions com ara, veure la televisió, anar al cinema en versió original, llegir diaris o revistes, etc.
• Com que els documents audiovisuals utilitzats són autèntics, pot haver-hi elements, sorolls, accents, etc.
que en dificultin la comprensió. La millor manera de preparar-se és la pràctica recomanada anteriorment,
és a dir, estar en contacte amb la llengua mitjançant documents reals i diversos. Cal recordar, també, que
les tasques no requereixen una comprensió exhaustiva dels documents.
• Recordeu que hi ha estratègies que faciliten la comprensió de paraules i expressions no conegudes que
poden aparèixer en algun text, oral o escrit.
• Si aneu a classe, informeu el professor de les dificultats o mancances que tingueu perquè us pugui ajudar
a superar-les.
• Assegureu-vos que coneixeu les dades de la convocatòria: dia, lloc i hora de les proves, ja que hi heu
d’arribar amb suficient temps.
• Recordeu que el dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal.
• Haureu de fer les proves amb bolígraf blau fosc o negre.

Durant la prova...
• Hi ha temps suficient per fer cadascuna de les parts.
• Escolteu atentament les instruccions generals que donarà l’examinador a l’inici de la prova.
• Llegiu amb atenció les instruccions de cadascuna de les tasques.
• Assegureu-vos que les respostes que heu considerat correctes han quedat clarament marcades en el full
de respostes.
• Recordeu que només es consideren les respostes escrites en el full de respostes. En cas d’escriure en el
quadernet de les proves (Comprensió Escrita, Comprensió Oral, Ús de la Llengua) aquestes respostes no
tindran cap validesa.
• El quadernet d’Expressió i interacció escrita està preparat per escriure-hi les dues tasques; no es corregiran
altres fulls adjunts encara que s’hagin fet servir d’esborrany, malgrat que els examinadors recolliran tots
els fulls utilitzats durant les proves. Procureu-ne una bona presentació.
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