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Certificat de nivell inicial de llengua catalana 

La finalitat de l’examen és avaluar si l’aprenent està capacitat per utilitzar la 
llengua catalana adequadament en l’àmbit personal i social. 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 en cada àrea. 

 
 
 
 

S’avalua que s’entengui el sentit global i les idees principals de la narració o 
descripció del primer exercici per poder respondre les quinze preguntes de resposta 
múltiple, la narració o descripció del segon exercici per poder omplir els cinc espais 
en blanc, la narració o descripció del tercer exercici per poder relacionar els deu 
inicis de frase amb els deu finals, i la narració o descripció del quart exercici per 
relacionar deu frases o sintagmes amb quatre perfils o situacions. 
 

 
 

 
S’avalua que s’entengui el sentit global i les idees principals del correu o notícia 
breu del primer exercici per poder respondre les quinze preguntes de resposta 
múltiple, del text o notícia del segon exercici per poder respondre les cinc 
preguntes obertes, de les deu notes breus del tercer exercici per poder-les 
relacionar amb deu frases breus, i dels quatre perfils o situacions per poder-los 
relacionar amb cinc activitats. 
 

 
 
 

En aquesta àrea s’avalua la construcció de frases senzilles, l’ús del lèxic adequat al 
context i que l’examinand/a demostri que sap expressar-se mitjançant textos breus 
i senzills relatius a situacions quotidianes.   

 

 
 

En aquesta àrea s’avalua que l’examinand sàpiga entendre i respondre les 10 
preguntes que li farà l’examinador.  

 

 

 

Àrea 1. Comprensió oral 
 

Àrea 2. Comprensió escrita  
 

Àrea 3. Expressió escrita 

Àrea 4. Expressió oral 
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Àrees Exercicis Aspectes  
que es valoren 

Puntuació Temps Superació 
de l’examen 

1. Comprensió oral 

1.Respondre quinze 
preguntes de resposta 
múltiple. 
 

15 ítems x 1 punt 

40 punts 

30 minuts 
(amb 
àudios 

inclosos) 

Àrea 
compensatòria 

2. Omplir cinc espais 
en blanc de cinc frases. 
 

5 ítems x 1 punt 

3. Unir deu inicis amb 
deu finals de frases. 
 

10 ítems x 1 punt 

4. Relacionar 10 frases 
o sintagmes amb 4 
perfils o situacions. 
 

10 ítems x 1 punt 

      

2. Comprensió 
escrita 

1. Respondre quinze 
preguntes de resposta 
múltiple. 

15 ítems x 1 punt 

40 punts 30 minuts  Àrea 
compensatòria 

2. Respondre cinc 
preguntes obertes. 

5 ítems x 1 punt 

3. Relacionar deu notes 
amb deu frases. 10 ítems x 1 punt 

4. Relacionar 4 perfils 
o situacions amb 5 
activitats. 

4 ítems x 2,5 punts 

      

 
3. Expressió escrita 

 

Escriure un correu 
electrònic o una postal 
d’entre 40 i 50 
paraules. 
 

S’avalua l’adequació, 
la construcció del 
discurs i la correcció. 

 

 
10 punts 

 
20 minuts 

Àrea 
compensatòria 

 

      

4. Expressió oral 
 

Respondre 10 
preguntes. 

10 ítems x 1 punt 
 

10 punts 
 

5 minuts 
 

Àrea 
compensatòria 

 
   100 

punts 
1 h i 25  
minuts 

65% 

 
 
L’examen se supera si s’obté un mínim de 65 punts del total de l’examen (100 
punts). Totes les àrees són compensatòries.  


