
                                             
 
Descripció de l’examen de nivell B1 d’anglès 
 

 Comprensió escrita 
Els examinands han de demostrar que comprenen textos propis dels mitjans de comunicació estàndard (notícies, 
articles, reportatges) en què aparegui la llengua més freqüentment utilitzada en contextos quotidians i en àmbits 
d’interès general per respondre després les preguntes de comprensió que se’ls plantegin sobre les idees principals i 
les conclusions finals d’aquests textos, encara que no necessàriament de forma detallada. 
 

 Comprensió oral 
Els examinands han de demostrar que poden entendre els punts principals d’un discurs clar i estàndard sobre temes 
familiars que es poden trobar normalment en els àmbits educatiu, professional, social i personal per poder 
respondre després les preguntes de comprensió que se’ls plantegin. També han de poder comprendre molts 
programes de ràdio i televisió de l’actualitat o sobre temes d’interès personal o professional, si l’articulació és 
relativament lenta i clara.  
 

 Ús de la llengua 
Els examinands han de demostrar una competència lingüística (gramatical i de repertori lèxic) apropiada al nivell B1 
com a usuaris independents.  
 

 Expressió escrita 
Els examinands han d’escriure dos textos senzills i coherents sobre temes familiars i d’interès personal.  
 

 Expressió oral 
Els examinands han de produir textos orals de manera senzilla i coherent sobre temes quotidians: descriure 
experiències i fets, expressar l’opinió i les preferències sobre un tema. També han de poder interactuar en una 
conversa sense preparació prèvia sobre temes quotidians i personals. 
 

 Durada Característiques 

PROVA ESCRITA   

Comprensió escrita 60 min Exercicis de diferent tipologia (opció múltiple entre 3 opcions, resposta curta 
amb un màxim de 3 paraules, completar frases amb un màxim de 3 paraules, 
exercicis de relacionar, exercicis d’inserció) basats en 3 textos diferents.  

Comprensió oral 30 min Exercicis de diferent tipologia (opció múltiple entre 3 opcions, emplenar buits, 
relacionar) basats en 3 vídeos diferents. Cada vídeo s’escoltarà dues vegades. 

Ús de la llengua 30 min 3 exercicis de diferent tipologia (opció múltiple entre 3 opcions, emplenar buits i 
derivació) sobre qüestions gramaticals i lèxiques. 

Pausa 30 min  

Expressió escrita 80 min Dues tasques. La primera tasca és de tipologia transaccional (correreu electrònic, 
carta) entre 100 i 125 paraules, i la segona tasca pot ser narrativa, descriptiva o 
argumentativa (entrada en un blog, narració, història personal, etc.) entre 175 i 
200 paraules. 

PROVA ORAL 15 min Entrevista en parelles que combina producció amb interacció sobre tres temes 
diferents (un tema a cada part). 
PART 1 (2 minuts), preguntes directes a cada examinand/a 
PART 2 (3 minuts per examinand/a), torn llarg individual 
Descripció d’una fotografia i preguntes sobre la fotografia. 
PART 3  (5 minuts), conversa interactiva on els examinands han d’interactuar: 
parlar sobre el tema, fer propostes, arribar a un acord, etc. 

 
L’examen té cinc parts, amb un valor del 20% cadascuna. El resultat final de l’avaluació serà Apte / No apte. S’aprova 
si s’obté el mínim de cada àrea (50%) i un 60% del total. Els aspectes que s’avaluen a l’expressió escrita són: 
assoliment de la tasca, organització del text i ús del lèxic i la gramàtica. Els de l’expressió oral són: competència 
comunicativa, fluïdesa, coherència i cohesió, pronunciació i entonació i complexitat lingüística. 


