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 S’expressa amb relativa facilitat, malgrat 

que hi ha alguns problemes de formulació 

que es tradueixen en pauses. Pot 

participar sense preparació en una 

conversa, expressar opinions personals i 

intercanviar informació. 

 

Pot mantenir amb una fluïdesa raonable 

una descripció senzilla d’un tema escollit, 

presentant-la com una seqüència lineal 

de punts. 

 

Port parlar sobre temes que li són 

familiars, d’interès personal o que 

pertanyen a l’àmbit quotidià.  

 

Generalment presenta un bon control de 

les estructures simples i d’ús freqüent. Els 

errors no impedeixen la comunicació. 

 

Es pot entendre amb claredat, encara que 

es notin les estructures de la L1. Errors 

de pronunciació ocasionals. 

Produeix fragments de llengua amb un 

ritme força constant. Tot i que dubta 

quan busca models i expressions, hi ha 

poques pauses. Interacciona amb certa 

fluïdesa i espontaneïtat sense que 

resulti estrany a l’interlocutor.  

 

Pot fer descripcions i presentacions 

clares d’un ampli ventall de temes, 

aprofundint i apuntalant les idees amb 

exemples rellevants. 

 

Pot parlar de manera acurada i amb 

eficiència d’un ampli ventall de temes 

generals, acadèmics, professionals o 

d’oci. 

 

Presenta un grau relativament alt de 

control i de repertori gramaticals. Els 

errors no generen malentesos. 

 

Ha adquirit una pronunciació i una 

entonació clares i naturals. 

Es pot expressar amb espontaneïtat, 

sovint amb una fluïdesa remarcable i amb 

facilitat per expressar-se. Pot emprar la 

llengua amb fluïdesa, precisió i eficiència 

en un ampli ventall de temes, marcant 

amb claredat la relació entre les idees. 

 

Té un bon domini d’un repertori lèxic 

extens i no sembla que hagi de restringir 

què vol dir. 

 

Manté de manera constant un alt nivell 

precisió gramatical i fa servir una gran 

varietat d’estructures complexes. 

 

Pot fer ús d’una bona varietat 

d’estructures complexes i té un bon 

control gramatical. 

 

Té una pronunciació clara i natural. Varia 

l’entonació per expressar l’actitud i els 

sentiments, tot i que no sempre amb 

encert. 

Puntuació 0 1 2 3 4 5 
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