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NIVELL B2 (Usuari independent): Escala global 
 
Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi 

discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i 

d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap 

dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de 

vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.  

 

 

COMPRENSIÓ ORAL 

(entendre) 

 

Puc comprendre conferències i discursos llargs i, fins i tot, seguir una argumentació 

complexa si el tema és relativament familiar. Puc comprendre la majoria de les 

notícies de televisió i els programes d’actualitat. Puc comprendre la majoria de les 

pel·lícules en registre estàndard. 

 

 

COMPRENSIÓ LECTORA 

(entendre) 

 

 

Puc llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors 

adopten una posició o un determinat punt de vista. Puc comprendre prosa literària 

contemporània. 

 

 

INTERACCIÓ ORAL 

(parlar) 

 

Puc comunicar-me amb una certa espontaneïtat i fluïdesa, cosa que fa possible la 

interacció amb parlants nadius. Puc participar activament en una conversa en 

contextos familiars, presentant i defensant les meves opinions. 

 

 

EXPRESSIÓ ORAL 

(parlar) 

 

Puc presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de temes 

relatius als meus centres d’interès. Puc explicar el meu punt de vista sobre un tema i 

exposar els avantatges i els inconvenients de diferents opcions. 

 

 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

(escriure) 

 

Puc escriure textos clars i detallats sobre una àmplia gamma de temes relatius als 

meus interessos. Puc escriure un assaig o informe i transmetre una informació o 

donar raons a favor o en contra d’una opinió determinada. Puc escriure cartes que 

remarquin la importància que tenen per a mi alguns fets o algunes experiències. 

 

 


