
 
 
 

 
Informació sobre el certificat de reconeixement d’aptituds comunicatives 

 
L’examen avalua el nivell de competència de l’examinand en les quatre 
destreses comunicatives mitjançant les proves següents: 
 

1) Prova escrita 
2) Prova per ordinador (CBT) 
3) Entrevista oral  

 
La prova escrita, de 90 minuts, consta de dos exercicis. El primer és 
transaccional, és a dir, una carta, un missatge de correu electrònic, etc. i es 
demanen 150-225 paraules; el segon pot ser informatiu, discursiu, descriptiu, 
narratiu, etc., i es demanen 200-300 paraules.  
 
La prova s’ha de fer en bolígraf blau o negre. 
 
Dos examinadors corregeixen les dues tasques seguint criteris d’avaluació 
basats en el Marc europeu que avaluen 1) la impressió global, l’adequació i el 
registre, 2) la correcció i la variació lèxica, 3) la correcció i la variació gramatical 
i 4) l’organització, la fluïdesa i la cohesió. 
 
La prova per ordinador, de 70* minuts, consta de tres parts: 
 

1) 4 C-test (prova que avalua la comprensió lectora, el vocabulari, la 
correcció gramatical, l’ortografia i la capacitat d’usar la llengua en un 
context determinat). Es poden fer diversos C-test de pràctica a 
wuster.uab.es/ctestpractice/ 

2) Preguntes d’opció múltiple sobre coneixements de vocabulari, gramàtica 
i funcions lingüístiques (test adaptatiu informatitzat). Es pot veure el 
format de les preguntes a http://wuster.uab.es/simtestdemo/ 

3) Preguntes d’àudio d’opció múltiple (test adaptatiu informatitzat de 
comprensió oral amb format de selecció múltiple). Es pot veure el format 
de les preguntes a http://wuster.uab.es/simtestdemo/ 

 
*Temps màxim per a la prova per ordinador. La durada de cada test adaptatiu informatitzat 
(TAI) depèn del temps que trigui cada estudiant a respondre.  

 
L’entrevista oral de 15 minuts es fa individualment i l’examinand és avaluat per 
dos examinadors d’UAB Idiomes.   
 
La prova oral consta de tres parts. A la primera part, el candidat respon a les 
preguntes de l’examinador que l’entrevista i a la segona part l’estudiant parla 
sobre un tema d’interès personal a partir d’una fotografia o un objecte 
personal que hagi portat a l’entrevista. A la tercera part de l’oral, 
l’examinador que fa l’entrevista proposa un tema al candidat perquè en doni la 
seva opinió.  
 
L’examinador que fa l’entrevista també avalua l’estudiant mitjançant una sèrie 
de criteris holístics basats en el Marc europeu i en dóna una valoració global. El 
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segon examinador observa la interacció i avalua les respostes del candidat 
mitjançant una sèrie de criteris analítics basats en el Marc europeu comú de 
referència per a les llengües que avaluen 1) la fluïdesa i la coherència, 2) la 
variació i la correcció lèxica, 3) la variació i correcció gramatical i 4) la 
pronunciació, entonació i intel·ligibilitat.  
 
Criteris d’acreditació de nivell 
 
Per a l’acreditació del nivell global es tenen en compte les següents condicions: 
 

1. Una de les dues parts productives (expressió escrita o expressió oral) ha 
de ser igual o superior al nivell global acreditat. 

2. Només una àrea pot ser d’un nivell immediatament inferior al nivell 
acreditat global. 

 
Els nivells del MECR que es poden acreditar són l’A2, el B1, el B2.1, el B2.2 i el 
C1.1. 
 
Obtenció de la qualificació final de l’examen 
 
Els resultats de cada part de l’examen s’expressen en funció del nivell assolit i 
se’n fa la mitjana per obtenir una nota global que oscil·la d’1 a 6, un interval que 
representa els nivells d’UAB Idiomes en relació amb els nivells establerts en el 
document del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell 
d’Europa. 
 
 

NIVELLS UAB NIVELLS DEL MARC EUROPEU 

Nivell 1 (bàsic) A1                (Breakthrough) Usuari bàsic 

Nivell 2 (preliminar) A2                  (Waystage) 

Nivell  3 (llindar) B1                  (Threshold) 

Usuari independent Nivell 4 (mitjà-alt) B2.1 
(Vantage) 

Nivell 5 (avançat) B2.2 

Nivell 6 (domini operatiu) C1.1  (Effective Operational Proficiency) Usuari experimentat 

 

 
Certificació 
 
L’examinand rep un certificat del Servei de Llengües-UAB Idiomes amb 
informació detallada, en termes dels nivells del Marc europeu, sobre els 
resultats parcials i la nota final obtinguda. 
 
 
 
 


