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B1

Àrea

Exercicis

1. Comprensió oral

Activitats de comprensió oral de
tipologia diversa (vertader/fals, elecció
múltiple, relacionar...).

2. Comprensió escrita

3. Expressió escrita

4. Coneixements
gramaticals i lèxics

Activitats de comprensió escrita de
tipologia diversa (vertader/fals, elecció
múltiple, relacionar...).
Redacció d’un text que continga un mínim de
150 paraules.
Activitats d’emplenar buits sobre continguts de
morfosintaxi, amb respostes obertes o d’elecció
múltiple.

Percentatge

Superació*

20%

50%

20%

50%

20%

50%

15%

50%

25%

50%

Activitats
d’emplenar
buits
sobre
continguts de lèxic, amb respostes obertes
o d’elecció múltiple.
5. Expressió i
interacció orals

Primera part: Respondre a preguntes guiades
per la persona que examina a partir d’un text
que s’ha llegit prèviament.
Segona part: Participar per parelles en
una situació d’interacció oral.

100%

60%

* Superació de la prova: 60% del total. L'àrea 5 s’ha d'aprovar amb un mínim del 50%; de les altres
quatre àrees, una es pot aprovar amb un mínim del 40% i la resta s'ha de superar amb un mínim del
50%.
La durada de les àrees 1, 2, 3 i 4 serà de dues hores i mitja.
L'avaluació de l'àrea 5 es farà un altre dia i tindrà una durada de 10 minuts de preparació, 3-4 minuts
per a la primera part i 4-5 minuts per a la segona.
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2. EXPLICACIÓ DE LA PROVA

B1

ÀREA 1. COMPRENSIÓ ORAL (20 punts)
Activitat 1 (5 punts)
L’examinand escolta un àudio dues vegades i després ha de triar l’opció correcta en cada cas..

L’activitat s'avalua de la manera següent:
a. Hi ha 5 preguntes i cada resposta contestada correctament compta 1 punt.
b. Les respostes incorrectes no descompten.
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Activitat 2 (5 punts)
L’examinand escolta un àudio dues vegades i després ha de relacionar la informació de la
columna de l’esquerra amb la de la dreta per obtenir un enunciat correcte segons el que ha
escoltat.

L’activitat s'avalua de la manera següent:
a. Hi ha 6 enunciats i cada relació encertada compta 1 punt.
b. Les respostes incorrectes no descompten.
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Activitat 3 (5 punts)
L’examinand escolta un àudio dues vegades i després ha de relacionar la informació de la
columna de l’esquerra amb la de la dreta per obtenir un enunciat correcte segons el que ha
escoltat.

L’activitat s'avalua de la manera següent:
a. Hi ha 5 enunciats i cada relació encertada compta 1 punt.
b. Les respostes incorrectes no descompten.
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Activitat 4 (5 punts)
L’examinand escolta un àudio dues vegades i després ha de contestar unes preguntes.

L’activitat s'avalua de la manera següent:
c. Hi ha 5 enunciats i cada relació encertada compta 1 punt.
d. Les respostes incorrectes no descompten.
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ÀREA 2. COMPRENSIÓ ESCRITA (20 punts)
Activitat 5 (5 punts)
L’examinand llig cinc textos breus i després ha de triar la resposta correcta per a cada pregunta.

8

L’activitat s'avalua de la manera següent:
a. Hi ha 5 preguntes amb tres opcions de resposta cadascuna. Cada
resposta contestada correctament compta 1 punt.
b. Les respostes incorrectes no descompten.
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Activitat 6 (5 punts)
L’examinand llig cinc textos breus i després ha de relacionar els enunciats per a construir
oracions correctes segons la informació del text.
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L’activitat s'avalua de la manera següent:
a. Hi ha 5 enunciats. Cada encert compta 1 punt.
b. Les respostes incorrectes no descompten.

Activitat 7 (5 punts)
L’examinand llig un tet i després ha de triar la resposta correcta per a cada pregunta.
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L’activitat s'avalua de la manera següent:
a. Hi ha 5 preguntes amb tres opcions de resposta cadascuna. Cada resposta
encertada encertada compta 1 punt.
b. Les respostes incorrectes no descompten.
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Activitat 8 (5 punts)
L’examinand llig un text i després ha de contestar les preguntes.

L’activitat s'avalua de la manera següent:
c. Hi ha 5 preguntes. Cada resposta encertada compta 1 punt.
d. Les respostes incorrectes no descompten.
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ÀREA 3. EXPRESSIÓ ESCRITA (20 punts)
Activitat 9 (20 punts)
En la prova apareixen dues propostes per a redactar un escrit. L’examinand n’ha de triar una i
escriure un text que continga un mínim de 150 paraules.

El text s'avalua segons els criteris següents:
a. Adequació (3 punts): adequació al format requerit; adequació del registre segons el destinatari,
el propòsit i l’objectiu; ús de les fórmules i girs propis de la comunicació requerida.
b. Coherència (3 punts): selecció, organització i progressió de la informació; claredat en
l’expressió de les idees; estructura del text.
c. Cohesió (4 punts): ús dels connectors discursius i d’altres mecanismes d’interconnexió i dels
signes de puntuació.
d. Correcció gramatical (9 punts): correcció ortogràfica, morfosintàctica i lèxica d’acord amb els
continguts del programa. A l’hora de valorar la gramàtica, es té en compte tant el que preveu la
normativa com el que recullen els diversos diccionaris. També es té en compte a l’hora de fer la
correcció, l’estàndard de totes les varietats dialectals. No s’avaluen els aspectes sobre els quals
la gramàtica ofereix diferents solucions. No es penalitza la grafia dels mots estrangers, però sí el
calc d’altres llengües. Pel que fa al lèxic, es valora positivament fer un bon ús dels sinònims per
evitar les repeticions i la quasi absència de mots genèrics, d’imprecisions i d’incoherències
lèxiques. (Cada error descompta 1 punt. Els accents i les dièresis 0,5 punts.)
e. Riquesa i precisió lèxica (1 punt): s’hi avalua la riquesa i precisió lèxica i l’ús de recursos
estilístics.
Si el text no té el nombre mínim de paraules demanat en l’enunciat (150), s’hi aplicarà una penalització.
PENALITZACIÓ
Menys de 112 paraules
Menys de 75 paraules

0 en adequació
0 en l’exercici
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ÀREA 4. CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS
(15 punts)
Activitat 10 (3,5 punts)
En aquesta activitat l’examinand ha d’emplenar els espais buits amb una resposta de contingut
morfosintàctic que siga adequada en cada cas.

L’activitat s’avalua de la manera següent:
a. Hi ha 7 buits i cada resposta correcta té un valor de 0,5 punts.
b. Els errors no descompten.
c. Perquè la resposta compte com a correcta no pot haver-hi errades ortogràfiques
ni morfosintàctiques.
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Activitat 11 (3,5 punts)
L’examinand ha de marcar la resposta correcta (triar entre a, b o c) en preguntes sobre contingut
morfosintàctic.

L’activitat s’avalua de la manera següent:
a. Hi ha 7 buits en què s’ha de triar una de les tres opcions (a, b o c). Només n’hi
ha una de correcta.
b. Cada encert té un valor de 0,5 punts.
c. Els errors i les respostes sense marcar no descompten.

16

Activitat 12 (4 punts)
En aquesta activitat de lèxic l’examinand ha d’escriure la paraula correcta per a cada definició.

L’activitat s’avalua de la manera següent:
a. Hi ha 8 frases per a les quals l’examinand ha de dir la paraula correcta.
b. Cada paraula correcta té un valor de 0,5 punts.
c. Els errors i les respostes sense contestar no descompten.
d. Perquè la resposta compte com a correcta no pot haver-hi errades
ortogràfiques.
e.
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Activitat 13 (4 punts)
Activitat de lèxic en què l’examinand ha de triar l’opció correcta (entre dues opcions possibles).

L’activitat s’avalua de la manera següent:
a. Hi ha 8 casos en què s’ha de triar l’opció correcta.
b. Cada encert té un valor de 0,5 punts.
c. Els errors no descompten.
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ÀREA 5. EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS (25 punts)
Aquesta àrea consta de dos exercicis: expressió oral (13 punts) i interacció oral (12 punts). Per
superar-la cal obtenir un 50% del valor total de l’àrea. La persona que s'examina disposa de 10
minuts per a preparar-se el primer exercici. El segon exercici es farà directament sense
preparació. La prova oral tindrà una durada aproximada de 15 minuts per parella.
Aquesta àrea es farà un dia diferent de la resta d’àrees de la prova.
Activitat d’expressió oral (13 punts)
Activitat de comprensió escrita i expressió oral en què l’examinand ha de contestar les
preguntes que li farà l’examinador sobre el text que prèviament ha llegit i ha pogut preparar.
Has de respondre a les preguntes que et faran les persones que examinen sobre el
contingut del text següent. Aquesta part de la prova oral durarà 3 o 4 minuts. Disposes
de 10 minuts per a llegir el text i preparar-la.
València llança un decàleg de bones pràctiques en Falles
L’Ajuntament de València ha elaborat, en la col·laboració amb associacions veïnals,
ciutadanes, de consumidors i hostalers, un conjunt de recomanacions perquè tothom
puga gaudir d’unes Falles responsables.
El regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset,
ha presentat aquest dimecres un decàleg de convivència que anima la ciutadania a
cuidar l’entorn i el mobiliari urbà, respectar l’horari d’activitats de les comissions i dels
locals d’oci, i seguir, en tot moment, les indicacions de Bombers, Policia, Protecció Civil
i voluntaris, especialment en grans aglomeracions. A més d’aquestes recomanacions,
l’esmentat decàleg insta els ciutadans que s’acosten als actes més concorreguts a
extremar la precaució en vista de possibles robatoris, utilitzar els petards amb
responsabilitat i ensenyar a fer-ho i a gaudir de les festes amb responsabilitat als més
menuts.
Així mateix, l’Ajuntament recomana a la ciutadania, sempre que siga possible, l’ús del
transport públic i alerta dels riscos de l’excés del consum de begudes alcohòliques, i
també recorda que els llocs de venda ambulant han de complir una normativa i que,
davant qualsevol incidència mercantil, s’ha d’exigir el full de reclamacions.
eldiario.es (adaptació)
L’exposició oral s’avalua seguint els criteris següents:
a. Adequació (2 punts): s’avalua la capacitat de respondre amb eficàcia a situacions
comunicatives amb un ús de la llengua general, l’adequació del tipus de llengua a la
formalitat i a la intencionalitat, i la flexibilitat i la variació en la utilització dels recursos
lingüístics.
b. Coherència i cohesió (3 punts): s’avalua la capacitat de comprendre i construir un discurs
lògic i clar, exposar-lo de manera ordenada i amb una extensió que el faça eficaç: el text ha
de respondre al que es demana. També s’avaluen els recursos de la llengua per expressar
les idees de manera clara i completa.
c. Fluïdesa (3 punts): s’avalua l’espontaneïtat, l’autonomia i la capacitat per a expressar-se
amb un ritme regular i natural per al nivell.
d. Repertori gramatical i lèxic (3 punts): s’avaluarà l’ús adequat dels elements morfològics i
sintàctics així com la varietat i la precisió lèxica.
e. Correcció fonètica (2 punts): s’avalua la capacitat de pronunciar amb claredat i amb un
grau de correcció acceptable d’acord amb els criteris de pronúncia estàndard. Es
considerarà impropi l’ús de fonemes aliens al sistema lingüístic català o una dicció que
exigeix un esforç d’atenció per part de l’interlocutor.
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Activitat d’interacció oral (12 punts)
Per parelles, els examinands han de defensar l’opció que se’ls ha assignat tot participant en la
situació d’interacció oral.
LLOGAR O COMPRAR
OPCIÓ A
La teua parella i tu fa uns quants anys que viviu junts, però vos plantegeu si continuar en un
pis de lloguer o comprar un habitatge. Encara que la teua preferència és comprar, escoltes
les propostes de la parella i hi aportes les teues.
Disposes de 4 o 5 minuts per defensar la teua proposta. Comença tu la conversa.
SUGGERIMENTS
•
•
•

Si compres una propietat, tindràs patrimoni.
Cada mes els diners del lloguer sembla que no s’inverteixen en res.
No penses viure en un altre lloc.

OPCIÓ B
La teua parella i tu fa uns quants anys que viviu junts, però vos plantegeu si continuar en un
pis de lloguer o comprar un habitatge. Encara que la teua preferència és llogar, escoltes les
propostes de la parella i hi aportes les teues.
Disposes de 4 o 5 minuts per defensar la teua proposta.

SUGGERIMENTS
•
•

Si llogues tens molta més llibertat de moviments.
Lligar-se a un pagament de tants anys crea incertesa.

•

No saps mai si haureu de moure-vos per qüestions laborals, o per ganes de residir en
altres llocs.
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La interacció oral s’avalua seguint els criteris següents:
a. Adequació (2 punts): s’avalua la capacitat de respondre amb eficàcia a
situacions comunicatives amb un ús de la llengua general, l’adequació del tipus
de llengua a la formalitat i a la intencionalitat, i la flexibilitat i la variació en la
utilització dels recursos lingüístics.
b. Coherència i cohesió (2 punts): s’avalua la capacitat de comprendre i construir
un discurs lògic i clar, exposar-lo de manera ordenada i amb una extensió que el
faça eficaç: el text ha de respondre al que es demana. També s’avaluen els
recursos de la llengua per expressar les idees de manera clara i completa.
c. Fluïdesa i interacció (3 punts): s’avalua l’espontaneïtat, l’autonomia i la
capacitat per a expressar-se amb un ritme regular i natural per al nivell. S’avalua
l’aplicació d’estratègies d’interacció, prendre la paraula, cooperar, demanar
aclariments, reorientació i conclusió.
d. Repertori gramatical i lèxic (3 punts): s’avaluarà l’ús adequat dels elements
morfològics i sintàctics així com la varietat i la precisió lèxica.
e. Correcció fonètica (2 punts): s’avalua la capacitat de pronunciar amb claredat
i amb un grau de correcció acceptable d’acord amb els criteris de pronúncia
estàndard. Es considerarà impropi l’ús de fonemes aliens al sistema lingüístic
català o una dicció que exigeix un esforç d’atenció per part de l’interlocutor.
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