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ESTRUCTURA DE LA PROVA 
 

S’avaluaran les destreses de comprensió lectora, comprensió auditiva, 
expressió i interacció oral i expressió i interacció escrita. 
 
La durada total serà de 160-200 minuts. Les parts escrites (comprensió lectora, 
comprensió auditiva i expressió i interacció escrita) es faran en una única 
sessió. La prova d’expressió i interacció oral es farà en una sessió diferent, que 
pot tenir lloc fins i tot un altre dia. 
 

Prova de comprensió lectora 
Constarà de dos o tres textos, amb un total de paraules comprès entre 800 i 1.300. 
Amb cada text es realitzarà una tasca, i cada tasca tindrà entre 5 i 10 ítems (amb un 
mínim de 20 en total). Els textos podran procedir de fonts diverses: premsa, 
internet (blogs, pàgines web), publicacions d’institucions oficials, fullets comercials 
o informatius, guies de viatge, etc. 

Tipus de tasques: 
 

1. opció múltiple 
2. veritat/fals/justificar 
3. emparellar i relacionar 
4. ordenar 
5. omplir buits amb paraules o fragments 
6. respostes curtes a preguntes obertes 

Durada: 
70 minuts com a màxim. 
 
Avaluació: 
 
Només hi haurà una resposta vàlida. No es penalitzaran les respostes 
incorrectes. Cada ítem correcte valdrà mig punt. S’emetrà una qualificació de 0 
a 10. Caldrà obtenir almenys un 5 per superar aquesta part de la prova.  
 
(Cliqueu aquí per veure un model de tasca) 

http://www.um.es/documents/2416403/6195418/CE+ejemplo+webfr.pdf/26af1833-cff3-4175-8bee-10d8c1a105ed
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Prova de comprensió auditiva 
 

Consistirà en l’audició de 3 o 4 textos sobre els quals caldrà fer un mateix 
nombre de tasques, cadascuna de les quals comprendrà entre 5 i 10 ítems (amb 
un mínim de 20 en total). 
 
Cada document durarà entre 3 i 5 minuts. La durada total estarà compresa 
entre 30 i 40 minuts. Cada text es reproduirà dues vegades. 
 
Els textos podran procedir de fonts diverses: ràdio, televisió, gravacions no 
comercials, etc. Podran incloure notícies, previsions del temps, missatges 
telefònics, anuncis públics i publicitaris, reportatges o entrevistes sobre temes 
generals... No hi podran intervenir més de tres participants, que han de ser 
fàcilment identificables i no trepitjar-se en les seves intervencions. 
 
 
Tipus de tasques: 

1. opció múltiple 
2. emparellament 
3. ordenar 
4. omplir buits 
5. transferir informació 
6. respostes curtes a preguntes obertes 

Durada: 
 
No superarà els 30-40 minuts. 
 
Avaluació: 
 
Només hi haurà una resposta vàlida. No es penalitzaran les respostes 
incorrectes. Cada ítem correcte valdrà mig punt. S’emetrà una qualificació de 0 
a 10. Caldrà obtenir almenys un 5 per superar la prova.  
 
(Cliqueu aquí per veure un model de tasca) 

  

http://www.um.es/documents/2416403/6195418/CO+ejemplo+webfr.pdf/9d45d4e6-13be-46f7-bf5e-eaf9e27f90a0
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Prova d’expressió i interacció escrita 
 

Els candidats faran dues tasques, de 80-200 paraules cadascuna. El nombre 
total de paraules no superarà les 350. 
 
Tipus de tasques: 
 

• Tasques d’interacció: Totes les tasques d’aquesta part tindran una 
finalitat comunicativa concreta i versemblant. Podran respondre a 
estímuls previs: 

o cartes de resposta en un registre col·loquial  
o respondre a un correu electrònic formal  
o respondre a un anunci 

• Tasques d’expressió: Respondran a situacions concretes que no 
requereixin un ús especialitzat de la llengua i podran comprendre 
escriptura creativa, ressenyes o argumentacions sobre algun tema 
específic. 

 
Durada: 
 
Màxim de 80 minuts. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

1. Assoliment de la tasca: adequació al registre, pertinència del contingut.  
2. Cohesió i coherència: ús de connectors, organització de la informació, 

puntuació.  
3. Vocabulari: propietat i varietat de lèxic.  
4. Correcció: varietat d’estructures, correcció gramatical, ortografia. 

 
L’assoliment de les tasques proposades (criteri 1) és un requisit avaluable, és a 
dir, és imprescindible fer-lo segons les indicacions perquè s’avaluï la prova i, si 
això es compleix, es puntua com la resta dels criteris. En cadascun dels quatre 
criteris s’atorgarà una puntuació entre zero i dos. Les puntuacions finals 
s’establiran ajustant-se a l’escala de l’1 al 10 per establir l’equivalència amb les 
altres parts de la prova.  
 
(Cliqueu aquí per veure un model de tasca) 

  

http://www.um.es/documents/2416403/6195418/EE+ejemplowebfr.pdf/994a3760-5295-4e18-a34c-f9b44f1146db
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Prova d’expressió i interacció oral 

 
Els candidats faran dues tasques, una d’expressió i l’altra d’interacció amb un 
company, segons aquesta estructura: 

 
1. Preguntes de presa de contacte (no avaluables): diàleg dirigit per 

l’examinador. (1 o 2 minuts)  
2. Monòleg: els candidats reaccionen davant d’un estímul visual (foto, vinyetes, 

etc.) o davant d’un tema proposat a la làmina d’examen. Durant tres minuts, 
com a mínim, hauran d’enunciar descripcions i narracions, expressar el seu 
punt de vista, etc., segons la proposta del tribunal. Disposaran d’un minut per 
examinar la informació d’entrada. L’entrevistador podrà formular preguntes 
per guiar la prova, si ho considera convenient. (3-4 minuts cada candidat) 

3. Interacció oral: els candidats dialoguen entre si per assolir un objectiu comú o 
contrastar punts de vista sobre el tema proposat. Disposaran d’una fitxa amb 
la informació suficient per a la realització de la tasca. 

 
Durada: 
 
15-20 minuts.  
Aquesta prova es gravarà sencera i es podrà utilitzar en cas de reclamació o 
revisió. 
 
Criteris d’avaluació 

 
1. Adequació. 
2. Interacció: les intervencions afavoreixen la cooperació per a 

l’assoliment de la tasca proposada. 
3. Pronunciació. 
4. Fluïdesa. 
5. Competència gramatical. 
6. Organització discursiva. 

 
L’adequació (criteri 1) és un requisit avaluable, és a dir, és imprescindible fer-lo 
segons les indicacions perquè s’avaluï la prova i, si això es compleix, es puntua 
com la resta dels criteris. En cadascun dels sis criteris s’atorgarà una puntuació 
entre zero i dos. Les puntuacions finals s’establiran ajustant-se a l’escala de l’1 al 
10 per establir l’equivalència amb les altres parts de la prova.  
 
La prova l’avaluen dos examinadors. Un d’ells guia la prova oral i l’altre qualifica 
l’actuació del candidat segons els criteris establerts. Quan els candidats han 
acabat, l’entrevistador emplena una altra fitxa. En cas de dubte, pot recórrer a la 
gravació. Es fa una mitjana de les dues qualificacions. En cas que les puntuacions 
es diferenciïn per més de tres punts es recorre a un tercer avaluador que, després 
de sentir l’enregistrament, emetrà una puntuació, i es farà la mitjana amb la més 
propera.  
(Cliqueu aquí per veure un model d’aquesta prova) 

http://www.um.es/documents/2416403/6195418/EO+ejemplo+webfr.pdf/b6e82cc3-cfe1-4ac3-9107-57a9a2553a6d
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AVALUACIOÓ  GLOBAL 
 
Cadascuna de les parts de l’examen suposa un 25 % de la qualificació total.  
 
La qualificació global de l’examen serà d’APTE / NO APTE.  
 
Per aprovar cada part s’haurà d’obtenir una qualificació de 5, com a mínim.  
 
Per obtenir l’APTE global a l’examen caldrà superar totes les proves i obtenir 
una mitjana superior a 6. 
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