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Valoració de l’examen

Certificat de nivell elemental de llengua catalana
La finalitat de l’examen és avaluar si l’aprenent està capacitat per utilitzar la llengua catalana
adequadament en els àmbits social i acadèmic. Els criteris d’avaluació i la puntuació són els
elements que determinen les valoracions de cada apartat, i de l’examen en general, i
marquen la diferència progressiva entre els nivells.

1. Criteris d’avaluació

La valoració de l’examen es fa seguint els aspectes que es descriuen a cada àrea.

Àrea 1. Comprensió oral

L’examinand ha de demostrar que comprèn un text oral de caràcter divulgatiu o informal
responent a les preguntes.

Àrea 2. Comprensió escrita

L’examinand ha de demostrar que té capacitat per comprendre un text de caràcter divulgatiu
i de formalitat adequada a aquest nivell, per poder respondre, seguidament, a les preguntes
de comprensió que se li plantegin amb relació al text.

Àrea 3. Coneixements gramaticals i lèxics

L’examinand ha de demostrar els seus coneixements del sistema lingüístic responent a una
sèrie d’exercicis de morfologia, sintaxi i lèxic.

Àrea 4. Expressió escrita

L’examinand ha de saber produir un text adequat a la situació, al destinatari, al tema, a
l’objectiu comunicatiu i a les característiques formals o convencionals del text. Ha de ser
prou coherent des del punt de vista de la selecció i de l’ordre de la informació. Cal que
demostri prou capacitat de cohesió per tal que cada text es pugui comprendre després de
fer-ne una lectura ràpida. Hi ha d’haver un mínim de correcció ortogràfica, morfosintàctica i
lèxica al llarg dels textos.
Tots els aspectes anteriorment detallats es valoren amb gradació de més a menys, d’apte a
no apte, i són els següents:
•

Registre

S’avalua si el text és adequat al tema, al codi escrit, a la intencionalitat i a la formalitat.
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Estructura i finalitat

S’avalua si el text en general respon al que es demana i que no conté informacions
innecessàries.
•

Cohesió

S’avalua que el text estigui suficientment cohesionat mitjançant la puntuació, els temps
verbals, les concordances, l’ús de preposicions, pronoms, conjuncions, etc.
•

Variació

S’avalua el domini dels recursos lingüístics (diferents estructures sintàctiques, precisió
semàntica, etc.).
•

Correcció

S’avalua que hi hagi un mínim de correcció ortogràfica, morfosintàctica i lèxica en els
textos.

Àrea 5. Expressió oral

En aquest apartat l’examinand ha de poder afrontar sense gaires problemes una situació
comunicativa concreta i poder respondre preguntes de caire general que se li plantegin.
S’avaluen els següents aspectes:
•

Discurs

S’avalua que el discurs estigui ben planificat i ben estructurat.
•

Adequació

S’avalua que el discurs s’adeqüi al tema proposat.
•

Fluïdesa

S’avalua que el discurs tingui un ritme uniforme i que l’expressió sigui fluida i espontània
•

Correcció fonètica

S’avalua la capacitat de pronunciar amb claredat i amb un grau de correcció prou 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 exigeixi atenció per part de l’interlocutor.
•

Correcció morfosintàctica

En aquest apartat s’avalua la construcció de frases o sintagmes, les incorreccions
morfosintàctiques i lèxiques que prescriu la normativa.
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2 . Puntuació
La puntuació s’estableix globalment per àrees i avaluant cada exercici de cada àrea.
Àrees

1.
Comprensió
oral

Exercicis

1. Escoltar un text i
marcar si les
afirmacions són
veritables o falses.
2. Escoltar dos
textos i marcar la
resposta correcta.

2.
Comprensió
escrita

1. Llegir un text i
marcar si les
afirmacions són
veritables o falses.
2. Llegir dos textos
i marcar la resposta
correcta.

3.
Coneixements
gramaticals
i lèxics

1. Triar l’opció
adequada en
exercicis de
resposta múltiple i
completar els buits
amb l’opció adient.
2. Triar el mot
adequat en un
exercici de
completar els buits
amb l’opció adient.

4.
Expressió
escrita

5.
Expressió oral

Aspectes que es
valoren

Temps

Superació
de l’examen

9 ítems × 1 punt
15 punts
2 ítems × 3 punts

9 ítems × 1 punt
15 punts
80 minuts

2 ítems × 3 punts

Les àrees són
compensatòries
i s’exigeix un
65% del total
de l’examen.

20 ítems × 0,5
punts
20 punts

10 ítems × 1
punts

Redactar una carta,
un missatge
electrònic, una nota
informativa o un
text instructiu.

Es valoren els
següents
aspectes:
disposició,
registre,
estructura i
finalitat, cohesió,
variació i
correcció.

1. Realitzar una
intervenció oral a
partir d’una situació
comunicativa.

Es valoren els
següents
aspectes: discurs,
adequació,
fluïdesa, correcció
fonètica i
morfosintàctica.

2. Establir una
conversa guiada.

Puntuació
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15 punts

20 minuts

35 punts

20 minuts

65%

100
punts

2h

65%

