
 
 

Prova Interna Anglès 
B1 

 
Aquesta prova únicament té validesa dins del seu context acadèmic específic, a 
efectes interns d'acreditació del requisit lingüístic per a grau i accés a màster en 
la situació creada per la COVID-19, que no permet la realització d'exàmens 
presencials de certificació. 

 
La superació de la prova no implica certificació o acreditació oficial de nivell B1, 
sinó únicament un document amb validesa interna per a la Universitat 
d'Alacant. Aquesta validesa es restringeix a la defensa de TFG i graduació en 
el curs 19-20 i a l'accés a màster en el curs 20-21. 

 
En aquestes pàgines es descriu l'estructura, format i criteris d'avaluació de la 
prova, que està basada en els descriptors del nivell B1 segons el Marc europeu 
comú de referència per a les Llengües. 

 
 
 

Continguts i estructura de la prova 
 

Examen escrit online en Moodle : 90 minuts 
 

L'examen escrit es realitzarà a en el Moodle del Centre Superior d'Idiomes 
(d'ara en avant , CSIdiomas). S'enviarà un correu electrònic amb l'accés a aquest 
Moodle una setmana abans de la prova. 

 

 
Prova oral en la plataforma virtual Google Meet: 10 minuts. 

 

La prova serà individual amb un/a examinador/a i durarà 10 minuts. L'examen 
es gravarà perquè un segon examinador/a puga avaluar-lo. S'informarà per 
correu electrònic de l'horari exacte i s'enviarà l'enllaç a l'aula virtual en Meet per 
a la prova oral. La matrícula en la prova implica l'acceptació de realitzar la 
prova oral en Google Meet, amb l'obligatorietat de connexió de càmera i 
micròfon, així com el consentiment per a l'enregistrament, únicament a l'efecte 
de l'avaluació i conservació documental de la prova. 



 
 

 

ESPECIFICACIONS DE LA PROVA 
 

Examen escrit en Moodle 

 

 
PARTS DE L'EXAMEN 

 
DURACIÓ 

 
PROVES 

 

PERCENTATGE 

AVALUACIÓ 

PUNTUACIÓ 

COMPRENSIÓ LECTORA 
 

El candidat o candidata haurà de fer 3 tasques. Els 

textos seran sobre temes quotidians i les tasques 

poden ser: 

• Opció múltiple 

• Vertader/fals 

• Emparellar títols amb paràgrafs 

 

 
40 minuts 

 

 
3 tasques 

 

 
25% 

 
(1 punt per 

ítem) 

COMPRENSIÓ AUDITIVA 
 

El candidat o candidata haurà de fer 2 tasques. Les 
audicions poden estar constituïdes per una conversa, 
una entrevista, una xarrada o una sèrie d’anuncis. 
S’escoltaran dues vegades. Les tasques poden ser: 

• Opció múltiple. 

• Vertader/fals 

• Emparellar o relacionar frases o enunciats 
amb les diferents parts de l'audició. 

 

 
20 minuts 

 

 
2 tasques 

 

 
25% 

 
(1 punt per ítem 
) 

PRODUCCIÓ ESCRITA  
 

30 minuts 

 
 

1 tasca 

 
 

25% 

 
(el text s'avalua 

sobre 10) 

El candidat o candidata haurà de desenvolupar 

1 text (180 - 200 paraules). 

Hi haurà 2 opcions, que poden ser: un correu 

electrónic informal, una narració, una 

descripció, o un text argumentatiu d'opinió 

personal sobre temes quotidians. 

 
 

IMPORTANT 
 

Per a realitzar l'examen, és imprescindible tenir accés a Moodle de CSIdiomas. 
Les persones candidates rebran per correu electrònic un usuari i contrasenya per a 
Moodle de CSIdiomas la setmana anterior a l'examen. Serà responsabilitat del 
candidat/a comprovar que aquest accés funciona correctament i comunicar qualsevol 
incidència almenys 48h abans de l'examen. Els candidats podran, en els dies previs a 
l'examen, realitzar 2 exercicis d'exemple 
en el Moodle: un de comprensió escrita i un de comprensió oral. També podran veure 
un exemple d'una tasca de producció escrita. 



 

 
 

 

Examen Oral – Expressió i interacció 
orals 

Els candidats rebran la data i hora del seu examen oral i l’enllaç per a entrar en la 
plataforma virtual Google Meet uns dies abans del dia de l'examen. 

 

Per a realitzar l'examen oral, és imprescindible tenir connectats la càmera i el micròfon 

de l’ordinador. La prova serà gravada de manera que puga ser avaluada per un segon 

examinador. 

 
 

 

 
PARTS DE L'EXAMEN 

 
DURACI
Ó 

 
PROVES 

 
PUNTUACIÓ 

La candidata o candidat haurà de realitzar 3 

tasques que seran gravades: 

1. Una entrevista dirigida per l'examinador. Les 

preguntes seran sobre temes d'informació 

personal (nom, família, treball, estudis, temps 

lliure, vacances, experiències en el passat i 

plans per al futur) (4 minuts) 

2. La candidata o candidat haurà de descriure 

una foto (1 minut) 
3. La candidata o candidat haurà d’interactuar 

amb l'examinador/a, contestant preguntes 
sobre el tema de la foto en Part 2 (4-5 
minuts) 

 
10 

minut
s 

 
3 tasques 

 
25% 

 
(s'avalua 

sobre 10) 

 
 
 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

 
1. Criteris generals de la prova: 

El nivell es considerarà adquirit si la qualificació total final és superior o igual al 60% 

sobre la totalitat de la puntuació possible i, a més, s'aconsegueix un mínim del 50% de 

la puntuació possible en cada destresa, és a dir, si en qualsevol de les quatre parts 

(comprensió de lectura, comprensió auditiva, producció escrita, expressió i interacció 

orals) la nota és inferior al 50%, la prova en el seu conjunt es considerarà no apta i no 

es realitzarà mitjana ni compensació  amb les altres destreses. 



 

2. Criteris d'avaluació específics 
 
 
 

 
PARTS DE L'EXAMEN 

 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

COMPRENSIÓ LECTORA 

Es donarà un punt per cada resposta correcta. 
 

Les respostes incorrectes o no contestades no 

resten 

 

COMPRENSIÓ AUDITIVA 

Es donarà un punt per cada resposta correcta. 
 

Les respostes incorrectes o no contestades no 

resten. 

Tots els textos orals s'escolten dues vegades. 

 

PRODUCCIÓ ESCRITA 
S'avaluaran els següents aspectes: 

ADEQUACIÓ 

El text haurà d'ajustar-se a la finalitat i situació 

comunicativa sol·licitada. És important que el 

candidat complisca el nombre de paraules 

estipulades i que el text s'ajuste al format requerit. 

(carta, correu electrònic, narració, etc.) 

 
ABAST 

La varietat del lèxic i les estructures gramaticals 

empleades. 

 
CORRECCIÓ 

La correcció de les oracions quant a les regles 

gramaticals de formació, concordança, l'ordre de 

paraules, l'ús correcte d'adjectius i adverbis i 

l'ortografia. 

 
COHERÈNCIA I COHESIÓ 

L'organització apropiada de la informació en 

oracions i paràgrafs, amb l'ús adequat dels signes 

de puntuació. També es considera l'ús adequat de 

connectors (and, also, but, however, then, etc.) 



 

 

PRODUCCIÓ ORAL 

 

La prova oral es realitza individualment amb un 

examinador/a. Se procedirà a gravar l'examen 

perquè puga ser avaluat per un segon 

examinador/a. 

S'avaluarà el següent: 
 

GRAMÀTICA I VOCABULARI 
 

La varietat i precisió del vocabulari i estructures 

utilitzades. 

LA PRONUNCIACIÓ, ENTONACIÓ I RITME 
 

La capacitat del candidat d'expressar-se de manera 

que se li pot entendre sense massa esforç. 

ADEQUACIÓ, COHERÈNCIA I COHESIÓ 
 

El candidat ha de respondre a les preguntes de 

manera apropiada i complir les tasques amb certa 

fluïdesa, sense massa pauses que dificulten la 

comunicació. 

 
 
 
 

Què és el nivell B1? 

Aquesta prova està basada en els descriptors del nivell B1 segons el Marc europeu 

comú de referència per a les Llengües. 

El nivell B1 és el tercer (nivell llindar) dels sis que constitueixen el Marc europeu de 

referència per a les llengües. 

En aquest nivell el candidat haurà d'utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, 

receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar 

entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que 

requerisquen comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb 

estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versen sobre 

temes generals, quotidians o en els quals es té un interès personal. 



 

 

Objectius generals del nivell B1 
 
 

 
 

 
COMPRENSIÓ AUDITIVA 

 

PRODUCCIÓ I INTERACCIÓ ORAL 

 

El candidat és capaç de comprendre el 

sentit general, la informació essencial, els 

punts principals i els detalls més 

rellevants en textos orals clarament 

estructurats i en llengua estàndard, 

articulats a velocitat mitjana, transmesos 

de viva veu o per mitjans tècnics, sempre 

que les condicions acústiques siguen 

raonablement bones o es puga tornar a 

escoltar el que s'ha dit. 

 

El candidat és capaç de produir textos 

orals ben organitzats que tracten temes 

personals i quotidians i que estiguen 

adequats a l'interlocutor i propòsit 

comunicatiu. Pot desembolicar-se amb 

una correcció, fluïdesa i  espontaneïtat 

que permeten mantenir la interacció, 

encara que a vegades resulten evidents 

l'accent estranger, les pauses per a 

planejar el discurs o corregir errors i siga 

necessària certa cooperació per part dels 

interlocutors. 

 

COMPRENSIÓ LECTORA 

 

PRODUCCIÓ I INTERACCIÓ ESCRITA 

 

L'alumne és capaç de comprendre el 

sentit general, la informació essencial, els 

punts principals i els detalls més 

rellevants en textos escrits clars i ben 

organitzats, en llengua estàndard i sobre 

temes generals, actuals o coneguts. 

 

El candidat és capaç d'escriure textos 

senzills i cohesionats, sobre temes 

quotidians o en els quals tinguen un 

interès personal, i en els quals es demane 

o transmeta informació, es narren 

històries, es descriguen experiències, 

esdeveniments, siguen aquests reals o 

imaginats, sentiments, reaccions, desitjos 

i aspiracions i es justifiquen breument 

opinions i s'expliquen plans. 

 


