Certificat de nivell inicial de llengua catalana

Estructura de l’examen

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.
1. Estructura de l’examen
L’examen està dividit en quatre àrees: comprensió oral, comprensió escrita,
expressió escrita i expressió oral.
Àrees

Percentatge

Temps

1. Comprensió oral

40%

2. Comprensió escrita

40%

3. Expressió escrita

10%

4. Expressió oral

10%

5 minuts

100%

1 h i 45 minuts

1 h i 40 minuts

L’examen se supera si s’obtenen 65 punts del total de l’examen. Les àrees no són
eliminatòries.
2. Descripció de les àrees
Àrea 1. Comprensió oral
L’examinand ha de ser capaç d’entendre el significat global i la informació principal
d’una sèrie de textos orals breus sobre temes quotidians (anuncis, descripcions,
etc.).
L’àrea consta de 4 exercicis: en el primer cal triar l’opció correcta de 15 preguntes
de resposta múltiple sobre un text oral, en el segon s’ha de completar l’espai en
blanc de 5 frases sobre el mateix text, en el tercer cal relacionar 10 inicis de frases
amb els finals corresponents a partir d’un text oral, i en el quart s’ha de relacionar
10 frases o sintagmes amb 4 perfils o situacions. L’examinand pot escoltar els
textos dues vegades.
Àrea 2. Comprensió oral i expressió escrita
L’examinand ha de ser capaç d’entendre el sentit general i les idees principals de
textos breus no gaire complexos i de localitzar-hi la informació necessària per fer
una tasca. Els textos poden ser notes, anuncis, notícies, correus electrònics, etc.
L’àrea consta de 4 exercicis: en el primer es responen 15 preguntes de resposta
múltiple sobre un text, en el segon es contesten 5 preguntes obertes sobre un text,
en el tercer cal relacionar 10 notes amb 10 frases i en el quart l’examinand ha de
relacionar 4 perfils o situacions amb 5 activitats.
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Àrea 3. Expressió escrita
L’examinand ha de redactar una postal o un correu electrònic adequats al nivell
inicial, a partir d’un estímul que planteja una situació quotidiana. El text ha de tenir
entre 40 i 50 paraules.
Àrea 4. Expressió oral
L’àrea consta d’un exercici. L’examinand ha de respondre una bateria de 10
preguntes que li formula l’examinador: 6 preguntes són breus i 4 són una mica més
llargues (s’han de respondre amb més d’un mot). No hi ha temps de preparació per
a la prova oral.
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