
DEPARTAMENT D’ALEMANY
FULL INFORMATIU SOBRE L’AVALUACIÓ (curs 2018-2019)

para els cursos

BÀSIC A2, INTERMEDI 2 (nivell B1), AVANÇAT 2 (nivell B2) i C1

Avaluació i períodes d’exàmens

Tots els cursos es divideixen en cinc períodes d’avaluació: una avaluació inicial de diagnòstic, tres
d’avaluació contínua més una avaluació final. Les activitats avaluables que es detallen a la taula
següent s’han d’entendre com a mínims. A cada examen pot entrar tot el contingut fins el moment.

Període d’avaluació Data Activitats avaluables

Avaluació de diagnòstic fins 23 d’octubre de 2018 Dues destreses diferents, com
a m í n i m , a t r i a r p e r l a
professora.

1a avaluació del 24 de octubre fins 11 de
desembre de 2018

Totes les destreses, a partir
d’activitats diverses i/o un
examen de format breu de
totes les destreses.

2a avaluació del 12 de desembre de 2018
fins 26 de febrer de 2019

Totes les destreses*, a partir
d’activitats diverses i/o un
examen de format breu de
totes les destreses. 

*Per o b t e n i r l a n o t a d e
l'expressió escrita es faran
almenys dues proves escrites
(redaccions, cartes o altres
textos) a classe. 

 3a avaluació del 27 de febrer fins 23 de maig
de 2019

Examen complet seguint les
instruccions i l’estructura de la
comissió de proves de certificat
per al nivell i, addicionalment,
una prova escrita a classe
(redacció, carta o un altre text).

Observacions importants per els cursos 

BÀSIC A2, INTERMEDI 2 (nivell B1), AVANÇAT 2 (nivell B2) i C1:

1. AVALUACIÓ CONTINUA

 Avaluació contínua: als cursos Bàsic A2, Intermedi 2 (B1), Avançat 2 (B2) i C1 es durà a
terme l’avaluació contínua amb el fi d’obtenir informació del progrés adequat dels/de les
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alumnes. En el curs Intermedi 2 (nivell B1) s’inclourà a la 3a avaluació la destresa
“Mediació” (Sprachmittlung).

 L’avaluació contínua serveix per constatar l’adequat progrés dels/les aprenents, però per
aprovar el nivell els/les alumnes s’hauran de presentar a l’examen oficial de certificació
(Zertifikatsprüfung) al maig o juny per superar el nivell.

 En cap cas l’alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als fixats en el
calendari d’exàmens.

L’avaluació contínua als cursos Bàsic 2:

Perquè l’alumne/a sigui avaluat/avaluada positivament ha de tenir aprovades totes i
cadascuna de les destreses:

- comprensió auditiva (CA)
- comprensió lectora (CL)
- expressió escrita (EE)
- expressió oral (EO)

Cadascuna de les parts correspon al 25 % de la nota global.

Els percentatges per aprovar són els següents: 60 % per aprovar la prova globalment,
60 % per aprovar cada part.

L’avaluació contínua al curs Intermedi 2:

 La qualificació de cada destresa - Leseverstehen (comprensió lectora), Sprachanwendung
(ús de la llengua), Hörverstehen (comprensió auditiva), Schriftlicher Ausdruck (expressió
escrita, què a la 3a avaluació inclourà la destresa mediació/Sprachmittlung), i Mündlicher
Ausdruck (expressió oral) – es fa mitjançant una valoració numèrica del 0 al 10.

 Les proves de la 3a avaluació constaran de les mateixes parts que la nova prova de
certificació, és a dir:

- Prova de comprensió auditiva (CA)
- Prova de comprensió lectora (CL), que consta de dues parts:

Comprensió lectora general
Comprensió lectora: ús de la llengua 

- Prova d’expressió escrita i mediació (EEM, que conté dues tasques:
Tasca 1: Mediació (Sprachmittlung)
Tasca 2: Expressió escrita

- Prova d’expressió oral (EO)

Cadascuna de les parts correspon al 25 % de la nota global.

 Per obtenir una qualificació de 5 (aprovat), l’alumne/a ha de superar el 60 % dels
continguts de cada prova. Cal obtenir una valoració positiva a cada destresa. La
qualificació final serà la mitjana de les notes obtingudes a cada destresa.

 Malgrat això, si la puntuació obtinguda en una de les parts de la prova – i només en una –
no arriba al 60 %, però és igual o superior al 50 %, la puntuació podrà ser compensada

2



amb la nota obtinguda en la resta de les destreses, sempre que la qualificació global arribi
al 60 %.

2. PROVA DE CERTIFICACIÓ (Zertifikatsprüfung) als cursos Bàsic A2, Intermedi 2
(nivell B1), Avançat 2 (nivell B2) i C1:

 Les dates de les proves de certificació, fixades per la Conselleria d’Educació, estan
publicades al web de l’escola:

http://eoicalvia.com/examens/

 Perquè l’alumne/a sigui avaluat/avaluada positivament a l’examen de certificació
(Zertifikatsprüfung) ha de tenir aprovades totes i cadascuna de les proves. Els
percentatges per aprovar són els següents: 60 % per aprovar la prova globalment, 60 %
per aprovar cada part.

 Als cursos Intermedi 2 (nivell B1), Avançat 2 (nivell B2) i C1: No obstant això, si la
puntuació obtinguda en una de les parts de la prova – i només en una – no arriba al 60 %,
però és igual o superior al 50 %, podrà ser compensada amb la nota obtinguda en la resta
de les destreses, sempre que la qualificació global arribi al 60 %. És a dir, si la suma de les
4 parts arriba al 60 %, malgrat en una d’elles no hagi arribat al mínim del 60 %, es
considera que l’alumne/a ha superat la totalitat de la prova.

Què s’avalua en l’examen oficial de certificació (Zertifikatsprüfung)?

Intermedi 2 (nivell B1), Avançat 2 (nivell B2) i C1:

 Les proves de certificació 2019 dels nivells Intermedi (nivell B1), Avançat (nivell B2) i C1
constaran de les següents quatre parts:

- Prova de comprensió auditiva (CA)
- Prova de comprensió lectora (CL), que consta de dues parts:

Comprensió lectora general
Comprensió lectora: ús de la llengua 

- Prova d’expressió escrita i mediació (EEM, que conté dues tasques:
Tasca 1: Mediació (Sprachmittlung)
Tasca 2: Expressió escrita

- Prova d’expressió oral (EO)

 Cadascuna de les parts correspon al 25 % de la nota global.

 Descripcions de proves de certificat es poden consultar a la següent pàgina web:

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/descripcia_de_les_proves/

6. Distribució i durada ORIENTATIVES de les proves oficials de certificació: 

Bàsic A2 (nivell A2)
UL (ús de la llengua) Integrat en la comprensió lectora (CL)
CL 75 min
CA 30 min
EE 75 min
EO aprox.

7 min
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Intermedi 2 
(nivell B1)

Avançat 2 
(nivell B2)

C1

CL (CL general i CL:
Ús de la llengua)

60 min CL (CL general i CL:
ús de la llengua)

75 min CL (CL general i 
CL: Ús de la 
llengua)

80 min

EE i Mediació 90 min CA 35 min CA 35 min
CA 30 min EE i Mediació 90 min EE i Mediació 90 min

EO
aprox. 
7 min EO

aprox. 
11 min EO

aprox. 
14 min

CRITERIS D’AVALUACIÓ A LES PROVES DE CERTIFICACIÓ (CURS 2018/19)

 Per  al nivell Bàsic:

I. Per a l’expressió escrita (Bàsic A2)

S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes 
següents:

Criteri Què s’avalua?

Adequació Impressió general i assoliment de la tasca: propòsit, situació, adequació
del registre pel que fa al destinatari i efecte causat al destinatari;
desenvolupament dels punts proposats; extensió o nombre de paraules
que s’hagi estipulat i que s’ajusti al format requerit (carta, nota informal,
narració,...)

Coherència i 
Cohesió

Organització sintàctica de la informació, de les idees i del manteniment
de la línia discursiva. 
La disposició i unió d’oracions i paràgrafs, l’ús de mecanismes de
referència (pronoms, cadenes lèxiques, seqüenciació temporal, l’ús
adequat dels signes de puntuació, etc.)

Riquesa La varietat i precisió adients al nivell referent al contingut, estructures i
lèxic.

Correcció L’ús correcte gramatical, sintàctic i lèxic ha de mostrar un grau de
correcció adient als requisits del nivell.

Si l’alumne/a té tres criteris suspeses, la qualificació serà un «no apte».

II. Per a l’expressió oral (Bàsic A2)

S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes 
següents:

Criteri Què s’avalua?

Adequació L’assoliment de la tasca. Desenvolupament dels punts proposats,
l’adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació;
l’extensió de les intervencions; la rellevància del contingut, els torns de
paraula i les estratègies de cooperació i manteniment de la
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comunicació.

Coherència
Cohesió

L’organització de la informació i de les idees;
L’ús de connectors discursius, d’altres mecanismes d’interconnexió i
dels patrons d’entonació.

Fluïdesa La capacitat d’actuar en les interaccions amb naturalitat i amb ritme
bastant regular com per a no interrompre la comunicació.

Riquesa La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic.

Correcció L’ús de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar un grau
de correcció adient als requisits del nivell. Se valora també l’esforç que
fa l’alumne de fer servir estructures complexes de manera ambiciosa,
encara que cometi errors.

Pronunciació Els intercanvis comunicatius s’han de produir de manera que
l’interlocutor no tingui dificultats per entendre a l’alumne. Segons pugen
els nivells, l’alumne ha de mostrar un domini més profund de la
pronunciació de les paraules i dels patrons d’entonació.

Models de exàmens oficials (Zertifikatsprüfung) i els criteris d’avaluació més detallats es poden 
trobar al següent enllaç de la pàgina de la Conselleria:

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/descripcia_de_les_proves/

Atenció: Les proves orals (a l’avaluació final i a les proves de certificació) seran enregistrades per
a facilitar la seva posterior valoració. En cas que algun/a alumne/a no vulgui donar el seu
consentiment, haurà d’indicar-ho expressament al professor.

 Per INTERMEDI (nivell B1):

I. COMPRENSIÓ LECTORA

La Comprensió Lectora consta de dues parts:

- Comprensió lectora general (CLG)
- Comprensió lectora: ús de la llengua (CL: UdLl) 

Les puntuacions d’aquestes dues proves se sumaran per obtenir una nota única.

 OBJECTIUS GENERALS de la Comprensió lectora general

Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees principals i els detalls més
rellevants que es troben en textos escrits clars i ben organitzats, produïts en llengua estàndard i
sobre temes generals, temes actuals o d’altres menys rutinaris relacionats amb les àrees
d’especialitat dels aprenents.

 OBJECTIUS GENERALS de la Comprensió Lectora: Ús de la llengua

Aquesta prova avalua la competència lingüística en els aspectes següents: sintaxi, morfologia,
lèxic i actes comunicatius.
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II. COMPRENSIÓ AUDITIVA

 OBJECTIUS GENERALS de la Comprensió auditiva
Comprendre la informació general, les idees principals i els detalls més rellevants en textos orals 
estructurats amb claredat, produïts en llengua estàndard i articulats a velocitat pausada emperò 
natural. Aquests textos poden ser transmesos directament o per mitjans tècnics, sempre que les 
condicions acústiques siguin adequades i es pugui tornar a escoltar el que s’ha dit.

III. EXPRESSIÓ ESCRITA (dues tasques)

 OBJECTIUS GENERALS per a la tasca de mediació (Sprachmittlung)

OBJECTIUS GENERALS:
En termes generals, la prova avalua la capacitat per a mediar entre parlants de la llengua meta
(alemany) en situacions de caràcter habitual en què es produeixen senzills intercanvis d’informació
relacionats amb assumptes quotidians o d’interès personal.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
La prova avalua la capacitat dels candidats per:

a) Resumir breus fragments d’informació de diverses fonts, així com realitzar paràfrasi
senzilles de breus passatges escrits utilitzant les paraules i l’ordre del text original.

b) Transmetre per escrit la idea general, els punts principals, i detalls rellevants de fragments
breus d’informació relativa a assumptes quotidians i temes d’interès general, personal o
d’actualitat continguts en textos escrits (p. ex.: instruccions, notícies o altres textos
informatius, correspondència personal o formal, textos senzills de divulgació), sempre que
els textos font tinguin una estructura clara, estiguin escrits en un llenguatge no
especialitzat, i presentin una varietat estàndard de la llengua no molt idiomàtica.

 OBJECTIUS GENERALS per a la tasca d’expressió escrita

Escriure textos senzills i cohesionats sobre temes generals i quotidians, o d’altres menys rutinaris
d’interès personal en els quals es demana o transmet informació; es narren històries; es descriuen
experiències, esdeveniments (reals o imaginats), sentiments, reaccions, desitjos i aspiracions; es
justifiquen opinions i s’exposen plans, arguments i intencions.

S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes
següents:

Criteri Què s’avalua?

Adequació L’assoliment de la tasca; desenvolupament dels punts proposats,
l’adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació;
l’extensió o nombre de paraules que s’hagi estipulat i que l’escrit s’ajusti
al format requerit (carta, nota informal, narració, ...)

Cohesió i 
Coherència

Organització sintàctica de la informació, de les idees i del manteniment
de la línia discursiva. Es reflecteix per mitjà de la disposició i unió
d’oracions i paràgrafs, l’ús de mecanismes de referència (pronoms,
cadenes lèxiques, seqüenciació temporal, l’ús adequat dels signes de
puntuació).

Riquesa de 
vocabulari i 
d’estructures

La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. Es valora
l’ús de vocabulari i estructures complexes.

Correcció L’ús del lèxic i de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de
mostrar un grau de correcció adient als requisits del nivell.
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IV. EXPRESSIÓ ORAL

 OBJECTIUS GENERALS per a l’expressió oral

Expressar-se i interactuar en textos orals ben organitzats i adequats als interlocutors i al propòsit
comunicatiu. Els aprenents han de fer-se comprendre amb una correcció, fluïdesa i espontaneïtat
que permetin mantenir la interacció encara que resultin evidents l’accent estranger i les pauses
per planejar el discurs o corregir errors, i encara que sigui necessària la cooperació per part dels
interlocutors.

S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes 
següents:

Criteri Què s’avalua?

Fluïdesa La capacitat de l’alumne per produir un discurs oral adequat al nivell
corresponent que sigui coherent amb la tasca i la situació comunicativa.

Correcció L’ús de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar un grau
de correcció adient als requerits de nivell. Es valora l’ús d’estructures
complexes.

Vocabulari La varietat i precisió en l’ús del lèxic de manera que el desenvolupament
de la tasca no es vegi limitat per la manca dels coneixements lèxics
necessaris, els quals inclouen principalment la capacitat per parafrasejar
eficaçment enfront de les dificultats de producció.

Pronunciació Els intercanvis comunicatius s’han de produir de manera que
l’interlocutor no tingui dificultats per entendre l’alumne. A mesura que
avancen els nivells, l’alumne ha de mostrar un domini més profund de la
pronunciació de les paraules i dels patrons d’entonació.

Resposta interactiva La capacitat d’interactuar amb altres interlocutors, mostrant un repertori
d’estratègies comunicatives adequades al nivell. En l’intercanvi amb
l’altre examinand, els candidats han de mostrar la capacitat d’adaptar-se
a les normes del torn de paraula i ser capaços de cooperar en el
desenvolupament de la conversa.

Atenció: Les proves orals (a l’avaluació final i a les proves de certificació) seran enregistrades per 
a facilitar la seva posterior valoració. En cas que algun/a alumne/a no vulgui donar el seu 
consentiment, haurà d’indicar-ho expressament al professor.

Per consultar les àrees temàtiques i els objectius específics de les proves i per al nivell 
INTERMEDI (B1) podeu consultar la pàgina web de la Conselleria:

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/descripcia_de_les_proves/

 Per AVANÇAT (nivell B2):

I. COMPRENSIÓ LECTORA

La Comprensió Lectora consta de dues parts:
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- Comprensió lectora general (CLG)
- Comprensió lectora: ús de la llengua (CL: UdLl) 

Les puntuacions d’aquestes dues proves se sumaran per obtenir una nota única.

 OBJECTIUS GENERALS de la Comprensió lectora general

Comprendre textos escrits de caràcter general o específic, encara que el domini del vocabulari no si-
gui absolut, utilitzant fonts de referència i manifestant aquesta comprensió mitjançant la producció de 
tasques específiques. 

 OBJECTIUS GENERALS de la Comprensió Lectora: Ús de la llengua

Aquesta prova avalua la competència lingüística en els aspectes següents: sintaxi, morfologia, lèxic i 
actes comunicatius. 

II. COMPRENSIÓ AUDITIVA

 OBJECTIUS GENERALS de la comprensió auditiva

- Escoltar i comprendre un interlocutor, un diàleg o un discurs retransmès que tracta temes 
de la vida personal, acadèmica, social o professional, sempre que estigui ben estructurat i 
el nivell de llengua no sigui excessivament idiomàtic. 

- Comprendre discursos complexos i extensos des del punt de vista lingüístic i argumental i 
identificar no només les idees principals sinó també la majoria de les complementàries. 

III. EXPRESSIÓ ESCRITA (dues tasques)

 OBJECTIUS GENERALS per a la tasca de mediació (Sprachmittlung)

OBJECTIUS GENERALS:

En termes generals, la prova avalua la capacitat dels candidats per mediar entre parlants de la 
llengua meta en situacions tant habituals com específiques i de major complexitat en els àmbits 
personal, públic, educatiu i ocupacional.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

La prova avalua la capacitat dels candidats per:

a) Transmetre per escrit el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els de-
talls més rellevants i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, continguts en tex-
tos escrits conceptual i estructuralment complexos sobre aspectes, tant abstractes com con-
crets, de temes generals o del propi interès o camp d'especialització, sempre que aquests
textos estiguin ben organitzats, en alguna varietat estàndard de la llengua, i si es poden re -
llegir les seccions difícils. 

b) Resumir per escrit notícies, fragments d'entrevistes o altres textos que contenen opinions,
arguments i anàlisi. 

c) Sintetitzar i transmetre per escrit la informació i arguments principals, així com els aspectes
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rellevants, recopilats de diversos textos escrits procedents de diferents fonts (per diferents
mitjans de comunicació, o diversos informes, o altres documents de caràcter educatiu o pro-
fessional). 

 OBJECTIUS GENERALS per la tasca de l’expressió escita

Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre diversos temes que poden referir-se als
camps d’especialització dels aprenents; manejar informació i arguments procedents de diverses 
fonts i utilitzar diversitat d’estils i intencionalitats comunicatives. 

S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes
següents:

Criteri Què s’avalua?

Adequació L’assoliment de la tasca; desenvolupament dels punts proposats,
l’adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació;
l’extensió o nombre de paraules que s’hagi estipulat i que l’escrit s’ajusti
al format requerit (carta, nota informal, narració, ...)

Cohesió i 
Coherència

Organització sintàctica de la informació, de les idees i del manteniment
de la línia discursiva. Es reflecteix per mitjà de la disposició i unió
d’oracions i paràgrafs, l’ús de mecanismes de referència (pronoms,
cadenes lèxiques, seqüenciació temporal, l’ús adequat dels signes de
puntuació).

Riquesa de 
vocabulari i 
d’estructures

La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. Es valora
l’ús de vocabulari i estructures complexes.

Correcció L’ús del lèxic i de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de
mostrar un grau de correcció adient als requisits del nivell.

IV. EXPRESSIÓ ORAL

 OBJECTIUS GENERALS per a l’expressió oral

Expressar-se i interactuar en textos orals ben organitzats i adequats als interlocutors i al propòsit
comunicatiu. Els aprenents han de fer-se comprendre amb una correcció, fluïdesa i espontaneïtat
que permetin mantenir la interacció encara que resultin evidents l’accent estranger i les pauses
per planejar el discurs o corregir errors, i encara que sigui necessària la cooperació per part dels
interlocutors. 

S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes 
següents:

Criteri Què s’avalua?

Fluïdesa La capacitat de l’alumne per produir un discurs oral adequat al nivell
corresponent que sigui coherent amb la tasca i la situació comunicativa.

Correcció L’ús de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar un grau
de correcció adient als requerits de nivell. Es valora l’ús d’estructures
complexes.

Vocabulari La varietat i precisió en l’ús del lèxic de manera que el desenvolupament
de la tasca no es vegi limitat per la manca dels coneixements lèxics
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necessaris, els quals inclouen principalment la capacitat per parafrasejar
eficaçment enfront de les dificultats de producció.

Pronunciació Els intercanvis comunicatius s’han de produir de manera que
l’interlocutor no tingui dificultats per entendre l’alumne. A mesura que
avancen els nivells, l’alumne ha de mostrar un domini més profund de la
pronunciació de les paraules i dels patrons d’entonació.

Resposta interactiva La capacitat d’interactuar amb altres interlocutors, mostrant un repertori
d’estratègies comunicatives adequades al nivell. En l’intercanvi amb
l’altre examinand, els candidats han de mostrar la capacitat d’adaptar-se
a les normes del torn de paraula i ser capaços de cooperar en el
desenvolupament de la conversa.

Atenció: Les proves orals (a l’avaluació final i a les proves de certificació) seran enregistrades per
a facilitar la seva posterior valoració. En cas que algun/a alumne/a no vulgui donar el seu
consentiment, haurà d’indicar-ho expressament al professor.

Per consultar les àrees temàtiques i els objectius específics de les proves per al nivell 
AVANÇAT (B2) podeu consultar la pàgina web de la Conselleria:

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/descripcia_de_les_proves/

 Per al nivell C1:

I. COMPRENSIÓ LECTORA

La Comprensió Lectora consta de dues parts:

- Comprensió lectora general (CLG)
- Comprensió lectora: ús de la llengua (CL: UdLl) 

Les puntuacions d’aquestes dues proves se sumaran per obtenir una nota única.

 OBJECTIUS GENERALS de la comprensió lectora general

- Comprendre varietat de textos extensos i complexos i apreciar-ne les diferències d’estil. 

- Comprendre textos literaris contemporanis sense esforç i mostrar-ne una comprensió no
només de la trama argumental sinó també dels significats, idees i connexions implícites. 

- Comprendre articles especialitzats, informes i instruccions tècniques extenses, identifi-
cant-ne els detalls, i les actituds i opinions explícites i implícites. 

- Comprendre un ampli ventall de correspondència. 

- Recollir, desprès d’una lectura ràpida, la informació necessària continguda en un ampli
ventall d’escrits amb l’objectiu de formar una opinió fiable sobre la rellevància o utilitat
d’aquesta informació. 

 OBJECTIUS GENERALS de la Comprensió Lectora: Ús de la llengua

Aquesta prova avalua la competència lingüística en els aspectes següents: sintaxi, morfologia,
lèxic i actes comunicatius.
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II. COMPRENSIÓ AUDITIVA

 OBJECTIUS GENERALS de la comprensió auditiva

- Comprendre discursos extensos lingüística i conceptualment complexos, encara que
els textos no estiguin clarament estructurats i que les relacions entre les parts del dis-
curs només siguin implícites. Els textos inclouen les diverses varietats estàndard de la
llengua i poden estar articulats a velocitat normal o ràpida. 

- Comprendre programes de ràdio sense esforç, tenint en compte que els arguments
molt complexos i detallats encara poden presentar algun problemes. 

- Comprendre sense esforç interaccions socials en forma de debat públic i/o discussió en
grup sobre temes abstractes, complexos i no del tot familiars. 

- Fer servir les claus contextuals, gramaticals i lèxiques per inferir actituds, estats d’ànim,
intencions i relacions entre els interlocutors i per poder anticipar el desenvolupament
del discurs. 

- Reconèixer un ampli ventall d’expressions idiomàtiques i col·loquials i apreciar-ne els
canvis de registre que es puguin produir. 

III. EXPRESSIÓ ESCRITA (dues tasques)

 OBJECTIUS GENERALS per a la tasca de mediació (Sprachmittlung)

OBJECTIUS GENERALS:

En termes generals, la prova avalua la capacitat dels candidats per intervenir amb eficàcia entre
parlants de la llengua meta en situacions tant habituals com específiques i de major complexitat en
els àmbits personal, públic, acadèmic i professional. El candidat ha de traslladar amb flexibilitat,
correcció i eficàcia tant informació com opinions, implícites o explícites, contingudes in gran
varietat de textos orals o escrits extensos, precisos i detallats, conceptual i estructuralment
complexos. El candidat ha d’identificar i reflectir amb la major exactitud possible les diferències
d’estil i registre, i ha d’utilitzar els recursos lingüístics i les estratègies discursives i de
compensació per minimitzar les dificultats ocasionals que pugui tenir. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

La prova avalua la capacitat dels candidats per:

- Prendre notes escrites per a tercers, recollint, amb la deguda precisió, informació específica i
rellevant continguda en textos escrits complexos, encara que clarament estructurats, sobre
temes d'interès personal o 

- del propi camp d'especialització en els àmbits acadèmic i professional. 

- Traslladar per escrit en un nou text coherent, parafrasejant o resumint, informació, opinions i
arguments continguts en textos orals o escrits llargs i minuciosos de diferents tipus i proce-
dent de diverses fonts (p. e. de diferents mitjans de comunicació, de textos acadèmics, o d’in-
formes o d¡altres documents de caràcter professional). 

- Resumir, comentar i analitzar per escrit els aspectes principals, la informació específica relle-
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vant i els diferents punts de vista continguts en notícies, articles sobre temes d'interès gene-
ral, entrevistes o documentals que contenen opinions, arguments i anàlisi.

 OBJECTIUS GENERALS per a la tasca d’expressió escrita

- Expressar-se de forma extensa mitjançant un ampli ventall de textos clars i ben estructu-
rats: destacar les idees principals i ampliar-les, defensar el punt de vista propi amb idees
complementàries, motius i exemples adients i finalitzar amb una conclusió apropiada.

- Seleccionar l’estil i el registre apropiat en funció del lector al qual s’adrecin els textos. 

- Escriure cartes de diversos tipus i propòsits: sol·licituds i lliurament d’informació; sol·lici-
tuds de treball, queixes, disculpes, consells, etc. 

- Escriure sobre temes complexos i destacar-ne els aspectes més importants. 

- Expressar-se amb claredat i precisió en la correspondència personal; fer servir l’idioma 
de manera flexible i eficaç, incloent-hi el llenguatge emocional, al·lusiu i humorístic, en-
cara que l’ús d’aquest llenguatge no sigui sempre totalment adequat des del punt de vis-
ta social. 

- Escriure resums o ressenyes d’obres literàries o cinematogràfiques o d’altre esdeveni-
ments culturals. 

- Escriure textos argumentatius i discursius, informes, o articles que presentin arguments 
d’una manera coherent amb una estructura lògica. 

- L’examinand d’aquest nivell ha de mantenir de manera consistent un alt grau de correc-
ció gramatical; els errors encara són presents, emperò han de ser escassos. 

S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes
següents:

Criteri Què s’avalua?

Adequació L’assoliment de la tasca; desenvolupament dels punts proposats,
l’adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació;
l’extensió o nombre de paraules que s’hagi estipulat i que l’escrit s’ajusti
al format requerit (carta, nota informal, narració, ...)

Cohesió i 
Coherència

Organització sintàctica de la informació, de les idees i del manteniment
de la línia discursiva. Es reflecteix per mitjà de la disposició i unió
d’oracions i paràgrafs, l’ús de mecanismes de referència (pronoms,
cadenes lèxiques, seqüenciació temporal, l’ús adequat dels signes de
puntuació).

Riquesa de 
vocabulari i 
d’estructures

La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. Es valora
l’ús de vocabulari i estructures complexes.

Correcció L’ús del lèxic i de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de
mostrar un grau de correcció adient als requisits del nivell.
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IV. EXPRESSIÓ ORAL

 OBJECTIUS GENERALS per a l’expressió oral

Producció 
Fer descripcions i presentacions i produir textos narratius o monòlegs ben detallats sobre temes
complexos, integrant-hi subtemes, desenvolupant punts específics i donant forma final al discurs
amb una conclusió apropiada. 

- En adreçar-se al tribunal, expandir i elaborar punts explicatius o donar explicacions prou ex-
tenses incloent els exemples adients per donar suport al discurs. L’examinand ha de saber
respondre a les intervencions dels seus interlocutors de forma espontània i gairebé sense
esforç. Quan sigui necessari ha de poder respondre a preguntes inesperades o desviar-se
del tema de forma espontània i natural, a més de mostrar capacitat d’enfrontar-se als argu-
ments contraris. 

Interacció 
- Escollir una expressió adequada entre un repertori a l’abast de funcions del discurs per intro-

duir els comentaris propis amb la finalitat de prendre la paraula o mantenir-la i relacionar
amb habilitat les pròpies intervencions amb les dels altres interlocutors. 

- Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç, adequant l’aportació pròpia a les dels altres in -
terlocutors, fent ús de les convencions lingüístiques i paralingüístiques adients.

- Formular, de manera precisa, idees i opinions i demanar aclariment dels detalls que necessi -
ten confirmar-se.

- Mantenir un torn extens en una conversa informal i participar en intercanvis sobre temes
abstractes o culturals amb un bon grau de fluïdesa i un ampli ventall d’expressions. 

- Presentar descripcions clares i detallades sobre temes complexos que poden incloure subte-
mes, i desenvolupar alguns punts concrets per a arribar a una conclusió apropiada. 

- Seguir i participar en discussions formals, fins i tot sobre temes abstractes i poc familiars:
ser capaç de presentar un argument sòlid de manera convincent, respondre a preguntes i
comentaris i als arguments contraris de manera fluida, espontània i apropiada. En cas de di-
ficultat, l’alumne haurà de reformular el que ha dit, sol·licitar més informació, o fer servir es-
tratègies de compensació de manera adient. 

- Expressar desacord o crítica sense causar en els interlocutors molèsties o incomoditats pro-
duïdes per l’ús de convencions socioculturals no adients. 

Control gramatical 
- L’examinand d’aquest nivell ha de mantenir de manera coherent un alt grau de correcció

gramatical; els errors encara són presents, emperò han de ser escassos i en la majoria dels
casos, l’alumne ha de ser capaç de corregir-los. 

S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes 
següents:

Criteri Què s’avalua?

Fluïdesa La capacitat de l’alumne per produir un discurs oral adequat al nivell
corresponent que sigui coherent amb la tasca i la situació comunicativa.
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Correcció L’ús de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar un grau
de correcció adient als requerits de nivell. Es valora l’ús d’estructures
complexes.

Vocabulari La varietat i precisió en l’ús del lèxic de manera que el desenvolupament
de la tasca no es vegi limitat per la manca dels coneixements lèxics
necessaris, els quals inclouen principalment la capacitat per resoldre
eficaçment les dificultats de producció de manera natural sense trencar
el fil de discurs.

Pronunciació Els intercanvis comunicatius s’han de produir de manera que
l’interlocutor no tingui dificultats per entendre l’alumne. L’alumne ha de
mostrar un domini profund de la pronunciació de les paraules i dels
patrons d’entonació.

Resposta interactiva La capacitat d’interactuar amb altres interlocutors, mostrant un repertori
d’estratègies comunicatives adequades al nivell. Durant la fase d’
interacció, l’examinand ha de mostrar la capacitat de reaccionar de
manera natural i espontània davant canvis de direcció i preguntes
inesperades i d’adaptar-se a les normes del torn de paraula i ha de ser
capaç de cooperar en el desenvolupament de la conversa.

Atenció: Les proves orals (a l’avaluació final i a les proves de certificació) seran enregistrades per 
a facilitar la seva posterior valoració. En cas que algun/a alumne/a no vulgui donar el seu 
consentiment, haurà d’indicar-ho expressament al professor.

Per consultar les àrees temàtiques i els objectius específics de les proves i per al nivell C1 
podeu consultar la pàgina web de la Conselleria:

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/descripcia_de_les_proves/
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