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Valoració de l’examen

Certificat de nivell bàsic 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
S’avalua que s’entengui el sentit global i les idees principals de tres textos orals breus i que
respongui a cinc preguntes sobre el text que l’examinador haurà llegit.

Àrea 2. Comprensió escrita
S’avalua que s’entengui el sentit global i les idees principals de notícies i textos breus no
gaire complexos per trobar-hi el títol correcte en el primer exercici, i l’afirmació correcta en
el segon.

Àrea 3. Coneixements gramaticals i lèxics
S’avalua que s’utilitzin tant les estructures lingüístiques com el vocabulari bàsics per
acomplir les funcions de la llengua més importants.

Àrea 4. Expressió oral
En aquesta àrea s’avaluen dos aspectes:


La fluïdesa i la comprensibilitat
Es valora el desenvolupament de les idees sense limitacions importants.



La correcció
S’avalua si utilitzen els recursos lingüístics propis del nivell i les estructures
adequades.

Àrea 5. Expressió escrita

És opcional i 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 o acadèmiques.

2. Puntuació
La puntuació s’estableix globalment, per àrees i avaluant tots els exercici de cada àrea.
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Àrees

1. Comprensió
oral

2. Comprensió
escrita

3. Coneixements
gramaticals i
lèxics

Exercicis

1. Triar l’opció
correcta
sobre un text
oral entre
tres
propostes.

Valoració de l’examen

Aspectes que
es valoren

21 punts

5 ítems × 3
punts

1. Relacionar
títols amb
una notícia.

5 ítems × 2
punts

25 punts

de
l’examen

76%

60 minuts

60%

5 ítems × 3
punts

1. Elaborar
resposta a
pregunta.

5 ítems × 1 punt

2. Elaborar
pregunta a
resposta.

5 ítems × 1 punt

3. Seleccionar el
lèxic adequat.

Temps

3 ítems × 2
punts

2. Respondre a
preguntes a
partir d’un
text oral.

2. Relacionar
frases que
correspongui
n amb els
continguts del
text.

Superació
Puntuació

60%

20 punts

10 ítems × 1
punt

1. Desenvolupar
una situació
comunicativa.
4. Expressió oral

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

S’avalua la
fluïdesa i
comprensibilitat
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34 punts

15 minuts

50%

100
punts

1 h i 15
minuts

60%

