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SISTEMA D’AVALUACIÓ D’ANGLÈS 

 
 

En aquest document trobareu informació sobre: 
 

 Matrícula als exàmens  

 Examinands amb necessitats especials 

 Descripció dels exàmens i criteris d’acreditació dels diferents nivells 

 Identificació dels examinands 

 Canvi de data d’examen o canvi de convocatòria 

 Procediments de correcció 

 Publicació de las notes 

 Revisió i reclamacions 

 Certificats 

 Segell de qualitat CertAcles 

 
 

 Matrícula als exàmens  
 

La informació sobre la matrícula i sobre l’organització dels exàmens es publica a la pàgina del 
web d’UAB Idiomes (www.uab.cat/idiomes) com a mínim dues setmanes abans de la data en 
què té lloc la convocatòria. Les persones interessades disposen d’un mínim d’una setmana per 
matricular-se i, si s’escau, han d’efectuar el pagament dels drets d’examen abans de la 
realització del mateix.  
 
Un cop matriculada, la persona interessada s’ha d’inscriure en línia a les diferents parts de 
l’examen i reservar dia i hora mitjançant una aplicació informàtica dins el termini establert. Es 
considera que les persones que no reservin hora dins el termini establert renuncien als drets 
d’examen. 
 
 

 Examinands amb necessitats especials 
 

En la mesura que sigui possible, s’intentarà adaptar la prova a les necessitats especials dels 
examinands que presentin algun tipus de discapacitat, ja sigui visual, auditiva o motriu. Per 
això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, presentin un certificat mèdic 
oficial i que especifiquin el tipus i grau de discapacitat, així com les necessitats específiques 
que requereixen. 
 
 
 
 
 

../Downloads/www.uab.cat/idiomes
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 Descripció dels exàmens i criteris d’acreditació dels nivells 
 
L’examen d’anglès d’UAB Idiomes Campus s’adreça a qualsevol persona que vulgui acreditar 
un nivell de coneixement d’anglès com a segona llengua o llengua estrangera. Els nivells que 
es poden acreditar són l’A1, l’A2, el B1, el B2.1, el B2.2, el C1.1 i el C1.2, nivells establerts en 
el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). 
 
L’examen, que va adreçat principalment a alumnat universitari, és un examen de competència, 
és a dir, avalua els coneixements i les destreses comunicatives de l’examinand des d’una 
perspectiva externa, seguint els descriptors del MECR establerts per a cada nivell. Així, doncs, 
l’examen no es basa en continguts específics dels cursos d’UAB Idiomes Campus, tot i que 
aquests estan enfocats a l’assoliment dels nivells del MECR.  
 
L’examen final es duu a terme en una convocatòria única que avalua les quatre destreses 
comunicatives mitjançant les proves següents: 
 

1. Prova de comprensió escrita i ús de la llengua.  
2. Prova de comprensió oral.  
3. Prova d’expressió escrita. 
4. Prova d’expressió oral. 

 
En el cas del nivell C1.2, les proves de comprensió escrita i d’ús de la llengua s’avaluen com a 
proves independents. 
 
Les dues primeres proves es fan a l’ordinador, el mateix dia. L’examinand necessita un o dos 
dies més per completar totes les proves de l’examen.  

 
A continuació es detallen les descripcions dels exàmens i criteris d’acreditació per a cada nivell: 

 

 Nivell A1 

 Nivell A2 

 Nivell B1 (amb segell de qualitat CertAcles) 

 Nivell B2.1 

 Nivell B2.2 (amb segell de qualitat CertAcles) 

 Nivell C1.1 

 Nivell C1.2 (amb segell de qualitat CertAcles) 
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Nivell A1 
 
Prova escrita Durada Característiques  

Ús de la llengua  
(Use of English) 
 
(Per ordinador) 

Màxim 
70 min 

Prova informatitzada adaptativa. Avalua els coneixements 
gramaticals, lèxics i d’ús de la llengua. 
 
Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un 
mínim de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 15 ítems 
per examinand. 
 
Exemples de preguntes d’opció múltiple 

Prova de 
comprensió oral  
(Listening) 
 
(Per ordinador) 

Prova informatitzada adaptativa. Avalua la capacitat de 
comprensió oral global, així com la capacitat de comprendre 
converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans 
de comunicació i materials enregistrats. També s’avalua 
l’adequació sociolingüística. 
 
Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un 
mínim de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 18 ítems 
per examinand. 
 
Els àudios es poden sentir dues vegades. 
 
Exemples de preguntes de comprensió oral i adequació 
sociolingüística (exemples de diferents nivells) 
 

Expressió escrita 
(Writing) 

90 min Producció de dos textos, un de transaccional (p. ex. formulari) 
d’entre 40 i 50 paraules i un altre de descriptiu d’entre 40 i 50 
paraules. 
 
Dos examinadors valoren: a) la impressió global, l’adequació de 
la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i 
la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la 
cohesió. 
 
Exemple d’expressió escrita 

Prova oral Durada Característiques 

Expressió oral 
(Speaking) 

10 min La prova es fa individualment i consta de tres parts: 
1) Introducció personal. 
2) Monòleg sobre temes quotidians i personals. 
3) Conversa guiada amb l’examinador. 

 
Un examinador avalua: a) la fluïdesa i la coherència; b) el ventall i 
la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la 
pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. 
 
L’entrevistador dóna una qualificació global de l’expressió i la 
interacció orals.  
 
Exemple de tasques d’expressió oral 
 

http://wuster.uab.es/simtestdemo/
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/doc/A1W
http://www.uab.cat/Document/838/469/A1_speaking_set.pdf
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Com s’acredita el nivell? 
 
El resultat indica el nivell de l’estudiant en l’escala de nivells d’UAB Idiomes, que va de l’1 al 7.  
 
El nivell A1 s’acredita si es compleixen les tres condicions que es detallen a continuació: 

 
1. Obtenir, com a mínim en una de les proves que avaluen les destreses de producció 

(expressió escrita o expressió oral), el valor numèric equivalent al nivell que s’ha 
d’acreditar, és a dir, 1. 

2. Obtenir la nota mínima establerta en les proves d’expressió.  
3. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (1).  

 
 
Examinands dels cursos d’UAB Idiomes Campus – Avaluació continuada 
 
En el cas dels alumnes que cursen un nivell a UAB Idiomes Campus, l’examen indica si 
l’examinand és apte o no. En cas de ser apte, l’avaluació continuada perfila la qualificació 
obtinguda en l’examen final; és a dir, determina si la qualificació final ha de ser un aprovat, un 
notable o un excel·lent.  
 
L’avaluació continuada pot constar d’una sèrie de petits tests d’avaluació de competència i de 
la nota que el professorat doni a l’estudiant per l’esforç, la participació, l’assistència, etc. D’altra 
banda, l’assistència a classe és obligatòria i, si no s’assisteix a un mínim del 80 % de les 
classes, el professorat es pot negar a tenir en compte la nota de l’avaluació continuada en 
l’avaluació final. 
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Nivell A2 
 
Prova escrita Durada Característiques  

Ús de la llengua  
(Use of English) 
 
(Per ordinador) 

Màxim 
70 min 

Prova informatitzada adaptativa. Avalua els coneixements 
gramaticals, lèxics i d’ús de la llengua. 
 
Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un 
mínim de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 15 ítems 
per examinand. 
 
Exemples de preguntes d’opció múltiple 
 

Prova de 
comprensió oral  
(Listening) 
 
(Per ordinador) 

Prova informatitzada adaptativa. Avalua la capacitat de 
comprensió oral global, així com la capacitat de comprendre 
converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans 
de comunicació i materials enregistrats. També s’avalua 
l’adequació sociolingüística. 
 
Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un 
mínim de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 18 ítems 
per examinand. 
 
Els àudios es poden sentir dues vegades. 
 
Exemples de preguntes de comprensió oral i adequació 
sociolingüística (exemples de diferents nivells) 
 

Expressió escrita 
(Writing) 

90 min Producció de dos textos, un de transaccional (p. ex. correu 
electrònic) d’entre 75 i 100 paraules i un altre de descriptiu 
d’entre 75 i 100 paraules. 
 
Dos examinadors valoren: a) la impressió global, l’adequació de 
la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i 
la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la 
cohesió. 
 
Exemple d’expressió escrita 

Prova oral Durada Característiques  

Expressió oral 
(Speaking) 

15 min  La prova es fa per parelles i consta de tres parts: 
1) Preguntes personals. 
2) Conversa guiada amb un altre examinand sobre 

qüestions personals. 
3) Monòleg breu sobre temes familiars. 

 
Un examinador avalua: a) la fluïdesa i la coherència; b) el ventall i 
la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la 
pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. 
 
L’entrevistador dóna una qualificació global de l’expressió i la 
interacció oral.  
 
Exemples de tasques de l’expressió oral 
 

http://wuster.uab.es/simtestdemo/
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/doc/A2W
http://www.uab.cat/Document/357/590/A2_speaking_set.pdf
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Com s’acredita el nivell? 
 
El resultat indica el nivell de l’estudiant en l’escala de nivells d’UAB Idiomes, que va de l’1 al 7.  
 
El nivell A2 s’acredita si es compleixen les tres condicions que es detallen a continuació: 

 
1. Obtenir, com a mínim en una de les proves que avaluen les destreses de producció 

(expressió escrita o expressió oral), el valor numèric equivalent al nivell que s’ha 
d’acreditar, és a dir, 2. 

2. Obtenir la nota mínima establerta en les proves d’expressió.  
3. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (2).  

 
 
Examinands dels cursos d’UAB Idiomes Campus – Avaluació continuada 
 
En el cas dels alumnes que cursen un nivell a UAB Idiomes Campus, l’examen indica si 
l’examinand és apte o no. En cas de ser apte, l’avaluació continuada perfila la qualificació 
obtinguda en l’examen final; és a dir, determina si la qualificació final ha de ser un aprovat, un 
notable o un excel·lent.  
 
L’avaluació continuada pot constar d’una sèrie de petits tests d’avaluació de competència i de 
la nota que el professorat doni a l’estudiant per l’esforç, la participació, l’assistència, etc. D’altra 
banda, l’assistència a classe és obligatòria i, si no s’assisteix a un mínim del 80 % de les 
classes, el professorat es pot negar a tenir en compte la nota de l’avaluació continuada en 
l’avaluació final. 
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Nivell B1 (amb segell de qualitat CertAcles)                       
          
Prova escrita Durada Característiques 

Prova de 
comprensió 
lectora integrada 
(C-test) i ús de 
la llengua  
(Use of English) 
 
(Per ordinador) 
 

Màxim 
70 min 

Prova informatitzada que consta de dues parts: 
 
— C-test 
 
Té un temps límit de 20 minuts i avalua la comprensió lectora, 
l’ortografia i els coneixements gramaticals i lèxics. Consta de quatre 
textos curts de temes diferents que tenen paraules incompletes. 
Cada text conté 25 buits. L’examinand ha de completar cada buit 
amb el mateix nombre de lletres o una més que les que es donen de 
la paraula corresponent. 
 
Exemples de C-test 
 
— Preguntes d’opció múltiple 
 
Aquesta part avalua els coneixements gramaticals, lèxics i d’ús de la 
llengua. Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té 
un mínim de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 15 ítems 
per examinand. 
 
Exemples de preguntes d’opció múltiple 
 
Cada tasca val el 50% del total d’aquesta prova. 
 

Prova de 
comprensió oral  
(Listening) 
 
(Per ordinador) 

Prova informatitzada adaptativa. Avalua la capacitat de comprensió 
oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre 
parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i 
materials enregistrats. També s’avalua l’adequació sociolingüística. 
 
Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un mínim 
de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 18 ítems per 
examinand. 
 
Els àudios es poden sentir dues vegades. 
 
Exemples de preguntes de comprensió oral i adequació 
sociolingüística (exemples de diferents nivells) 
 

Expressió 
escrita  
(Writing) 

90 min Producció de dos textos, un de transaccional (p. ex. un correu 
electrònic) d’entre 100 i 125 paraules i un altre descriptiu, narratiu, 
d’argumentació o d’opinió d’entre 150 i 175 paraules. 
 
Dos examinadors valoren: a) la impressió global, l’adequació de la 
tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la 
correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. 
 
Exemples de tasques d’expressió escrita 
 

http://wuster.uab.es/ctestpractice/
http://wuster.uab.es/simtestdemo/
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/doc/B1W
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Prova oral Durada Característiques 

Expressió oral 
(Speaking) 

20 min La prova es fa per parelles i consta de tres parts: 
1) Preguntes personals. 
2) Conversa entre examinands sobre temes familiars i 

quotidians. 
3) Monòleg en què l’examinand ha d’expressar l’opinió sobre un 

tema general. 
 
Un examinador avalua: a) la fluïdesa i la coherència; b) el ventall i la 
correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la 
pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. 
 
L’entrevistador dóna una qualificació global de l’expressió i la 
interacció orals.  
 
Exemples de tasques d’expressió oral 
 

 
 
Com s’acredita el nivell? 
 
El resultat indica el nivell de l’estudiant en l’escala de nivells d’UAB Idiomes, que va de l’1 al 7.  
 
El nivell B1 s’acredita si es compleixen les tres condicions que es detallen a continuació: 
 

1. Obtenir la nota mínima establerta en cada una de les quatre parts de l’examen. 
2. Obtenir, com a mínim en una de les proves que avaluen les destreses de producció 

(expressió escrita o expressió oral), el valor numèric equivalent al nivell que s’ha 
d’acreditar, és a dir, 3. 

3. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (2,9). La nota global s’obté 
fent la mitjana de totes les parts de l’examen.  

 
 
Examinands dels cursos d’UAB Idiomes Campus – Avaluació continuada 
 
En el cas dels alumnes que cursen un nivell a UAB Idiomes Campus, l’examen indica si 
l’examinand és apte o no. En cas de ser apte, l’avaluació continuada perfila la qualificació 
obtinguda en l’examen final; és a dir, determina si la qualificació final ha de ser un aprovat, un 
notable o un excel·lent.  
 
L’avaluació continuada pot constar d’una sèrie de petits tests d’avaluació de competència i de 
la nota que el professorat doni a l’estudiant per l’esforç, la participació, l’assistència, etc. D’altra 
banda, l’assistència a classe és obligatòria i, si no s’assisteix a un mínim del 80 % de les 
classes, el professorat es pot negar a tenir en compte la nota de l’avaluació continuada en 
l’avaluació final. 

 

http://www.uab.cat/Document/295/383/B1_Speaking_set.pdf
http://www.uab.cat/Document/295/383/B1_Speaking_set.pdf


 

Sistema d’avaluació d’anglès 9 
 

Nivell B2.1 
 
 

Prova escrita Durada Característiques 

Prova de 
comprensió 
lectora integrada 
(C-test) i ús de 
la llengua  
(Use of English) 
 
(Per ordinador) 

Màxim 
70 min 

Prova informatitzada que consta de dues parts: 
 
— C-test 
 
Té un temps límit de 20 minuts i avalua la comprensió lectora, 
l’ortografia i els coneixements gramaticals i lèxics. Consta de quatre 
textos curts de temes diferents que tenen paraules incompletes. 
Cada text conté 25 buits. L’examinand ha de completar cada buit 
amb el mateix nombre de lletres o una més que les que es donen de 
la paraula corresponent. 
 
Exemples de C-test 
 
— Preguntes d’opció múltiple 
 
Aquesta part avalua els coneixements gramaticals, lèxics i d’ús de la 
llengua. Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té 
un mínim de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 15 ítems 
per examinand. 
 
Exemples de preguntes d’opció múltiple 
 
Per fer la mitjana amb les altres proves de l’examen, s’agafarà la 
puntuació més alta de les dues proves. 
 

Prova de 
comprensió oral 
(Listening) 
 
(Per ordinador) 

Prova informatitzada adaptativa. Avalua la capacitat de comprensió 
oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre 
parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i 
materials enregistrats. També s’avalua l’adequació sociolingüística.  
 
Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un mínim 
de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 18 ítems per 
examinand. 
 
Els àudios es poden sentir dues vegades. 
 
Exemples de preguntes de comprensió oral i adequació 
sociolingüística (exemples de diferents nivells) 
 

Expressió 
escrita  
(Writing) 

90 min Producció de dos textos: un de transaccional (p. ex. correu 
electrònic) d’entre 125 i 150 paraules i un altre de descriptiu, narratiu, 
d’argumentació o d’opinió d’entre 175 i 200 paraules. 
 
Dos examinadors valoren: a) la impressió global, l’adequació de la 
tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la 
correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. 
 
Exemple d’expressió escrita 
 

 

http://wuster.uab.es/ctestpractice/
http://wuster.uab.es/simtestdemo/
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/doc/B21W
http://www.uab.cat/doc/B21W
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Prova oral Durada Característiques 

Expressió oral 
(Speaking) 

20 min  
(més 15 min  
de preparació 
aproximadament) 

La prova es fa per parelles i consta de tres parts: 
1) Preguntes personals. 
2) Monòleg en què s’ha de fer un resum de les idees 

principals d’un text. 
3) Interacció entre els examinands sobre les idees 

sorgides dels textos resumits. 
 
Un examinador avalua: a) la fluïdesa i la coherència; b) el 
ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció 
gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la 
intel·ligibilitat. 
 
L’entrevistador dóna una qualificació global de l’expressió i la 
interacció orals. 

 
Exemples de tasques d’expressió oral 
 

 
 
 
Com s’acredita el nivell? 
 
El resultat indica el nivell de l’estudiant en l’escala de nivells d’UAB Idiomes, que va de l’1 al 7.  
 
El nivell B2.1 s’acredita si es compleixen les tres condicions que es detallen a continuació: 

 
1. Obtenir, com a mínim en una de les proves que avaluen les destreses de producció 

(expressió escrita o expressió oral), el valor numèric equivalent al nivell que s’ha 
d’acreditar, és a dir, 4. 

2. Obtenir la nota mínima establerta en les proves d’expressió.  
3. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (3.8).  

 
 

Examinands dels cursos d’UAB Idiomes Campus – Avaluació continuada 
 
En el cas dels alumnes que cursen un nivell a UAB Idiomes Campus, l’examen indica si 
l’examinand és apte o no. En cas de ser apte, l’avaluació continuada perfila la qualificació 
obtinguda en l’examen final; és a dir, determina si la qualificació final ha de ser un aprovat, un 
notable o un excel·lent.  
 
L’avaluació continuada pot constar d’una sèrie de petits tests d’avaluació de competència i de 
la nota que el professorat doni a l’estudiant per l’esforç, la participació, l’assistència, etc. D’altra 
banda, l’assistència a classe és obligatòria i, si no s’assisteix a un mínim del 80 % de les 
classes, el professorat es pot negar a tenir en compte la nota de l’avaluació continuada en 
l’avaluació final. 

 

http://www.uab.cat/Document/436/637/B2_1_speaking_set.pdf
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Nivell B2.2 (amb segell de qualitat CertAcles)     
  
 

Prova escrita Durada Característiques 

Prova de 
comprensió 
lectora integrada 
(C-test) i ús de 
la llengua  
(Use of English) 
 
(Per ordinador) 

Màxim 
70 min 

Prova informatitzada que consta de dues parts: 
 
— C-test 
 
Té un temps límit de 20 minuts i avalua la comprensió lectora, 
l’ortografia i els coneixements gramaticals i lèxics. Consta de quatre 
textos curts de temes diferents que tenen paraules incompletes. 
Cada text conté 25 buits. L’examinand ha de completar cada buit 
amb el mateix nombre de lletres o una més que les que es donen de 
la paraula corresponent. 
 
Exemples de C-test 
 
— Preguntes d’opció múltiple 
 
Aquesta part avalua els coneixements gramaticals, lèxics i d’ús de la 
llengua. Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té 
un mínim de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 15 ítems 
per examinand. 
 
Exemples de preguntes d’opció múltiple 
 
Cada tasca val el 50% del total d’aquesta prova. 
 

Prova de 
comprensió oral  
(Listening) 
 
(Per ordinador) 

Prova informatitzada adaptativa. Avalua la capacitat de comprensió 
oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre 
parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i 
materials enregistrats. També s’avalua l’adequació sociolingüística. 
 
Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un mínim 
de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 18 ítems per 
examinand. 
 
Els àudios es poden sentir dues vegades. 
 
Exemples de preguntes de comprensió oral i adequació 
sociolingüística (exemples de diferents nivells) 
 

Expressió 
escrita  
(Writing) 

90 min Producció de dos textos, un de transaccional (carta formal o correu 
electrònic) d’entre 150 i 175 paraules i un altre de descriptiu, narratiu, 
d’argumentació o d’opinió d’entre 200 i 225 paraules. 
 
Dos examinadors valoren: a) la impressió global, l’adequació de la 
tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la 
correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. 
 
Exemples de tasques d’expressió escrita 
 

http://wuster.uab.es/ctestpractice/
http://wuster.uab.es/simtestdemo/
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.es/doc/B2_Writing
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Prova oral Durada Característiques 

Expressió oral 
(Speaking) 

20 min  
(més 15 min  
de preparació 
aproximadament) 

La prova es fa per parelles i consta de tres parts: 
1) Preguntes personals. 
2) Monòleg en què s’ha fer un resum de les idees 

principals d’un text. 
3) Interacció entre els examinands sobre les idees 

sorgides dels textos resumits.  
 
Un examinador avalua: a) la fluïdesa i la coherència; b) el 
ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció 
gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la 
intel·ligibilitat. 
 
L’entrevistador dóna una qualificació global de l’expressió i 
la interacció orals.  

 
Exemple de tasques de l’expressió oral 

 

 

Com s’acredita el nivell? 
 
El resultat indica el nivell de l’estudiant en l’escala de nivells d’UAB Idiomes, que va de l’1 al 7.  
 
El nivell B2.2 s’acredita si es compleixen les tres condicions que es detallen a continuació: 
 

1. Obtenir la nota mínima establerta en cada una de les quatre proves de l’examen. 
2. Obtenir, com a mínim en una de les proves que avaluen les destreses de producció 

(expressió escrita o expressió oral), el valor numèric equivalent al nivell que s’ha 
d’acreditar, és a dir, 5. 

3. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (4,7). La nota global s’obté 
fent la mitjana de totes les parts de l’examen.  

 
 

Examinands dels cursos d’UAB Idiomes Campus – Avaluació continuada 
 
En el cas dels alumnes que cursen un nivell a UAB Idiomes Campus, l’examen indica si 
l’examinand és apte o no. En cas de ser apte, l’avaluació continuada perfila la qualificació 
obtinguda en l’examen final; és a dir, determina si la qualificació final ha de ser un aprovat, un 
notable o un excel·lent.  
 
L’avaluació continuada pot constar d’una sèrie de petits tests d’avaluació de competència i de 
la nota que el professorat doni a l’estudiant per l’esforç, la participació, l’assistència, etc. D’altra 
banda, l’assistència a classe és obligatòria i, si no s’assisteix a un mínim del 80 % de les 
classes, el professorat es pot negar a tenir en compte la nota de l’avaluació continuada en 
l’avaluació final. 

 
 

http://www.uab.cat/Document/806/230/B2_speaking_set.pdf
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Nivell C1.1  
 

Prova escrita Durada Característiques 

Prova de 
comprensió 
lectora integrada 
(C-test) i ús de 
la llengua  
(Use of English) 
 
(Per ordinador) 

Màxim 
70 min 

Prova informatitzada que consta de dues parts: 
 
— C-test 
 
Té un temps límit de 20 minuts i avalua la comprensió lectora, 
l’ortografia i els coneixements gramaticals i lèxics. Consta de quatre 
textos curts de temes diferents que tenen paraules incompletes. 
Cada text conté 25 buits. L’examinand ha de completar cada buit 
amb el mateix nombre de lletres o una més que les que es donen de 
la paraula corresponent. 
 
Exemples de C-test 
 
— Preguntes d’opció múltiple 
 
Aquesta part avalua els coneixements gramaticals, lèxics i d’ús de la 
llengua. Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té 
un mínim de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 15 ítems 
per examinand. 
 
Exemples de preguntes d’opció múltiple 

 
Per fer la mitjana amb les altres proves de l’examen, s’agafarà la 
puntuació més alta de les dues proves. 

 

Prova de 
comprensió oral  
(Listening) 
 
(Per ordinador) 

Prova informatitzada adaptativa. Avalua la capacitat de comprensió 
oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre 
parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i 
materials enregistrats. També s’avalua l’adequació sociolingüística. 
 
Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un mínim 
de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 18 ítems per 
examinand. 
 
Els àudios es poden sentir dues vegades. 
 
Exemples de preguntes de comprensió oral i adequació 
sociolingüística (exemples de diferents nivells) 
 

Expressió 
escrita  
(Writing) 

90 min Producció de dos textos, un de transaccional (ex. correu electrònic) 
d’entre 175 i 200 paraules i un altre de descriptiu, narratiu, 
d’argumentació o d’opinió d’entre 275 i 300 paraules. 
 
Dos examinadors valoren: a) la impressió global, l’adequació de la 
tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la 
correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. 
 
Exemple d’expressió escrita 
 

 

 

http://wuster.uab.es/ctestpractice/
http://wuster.uab.es/simtestdemo/
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/doc/C11W
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Prova oral Durada Característiques 

Expressió oral 
(Speaking) 

20 min  
(més 20 min  
de preparació 
aproximadament) 

La prova es fa per parelles i consta de tres parts: 
1) Preguntes personals. 
2) Monòleg en què s’ha de fer un resum de les idees 

principals d’un text. 
3) Interacció entre els examinands sobre les idees 

sorgides dels textos resumits.  
 
Un examinador avalua: a) la fluïdesa i la coherència; b) el 
ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció 
gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la 
intel·ligibilitat.  
 
L’entrevistador dóna una qualificació global de l’expressió i la 
interacció orals.  
 
Exemple de tasques de l’expressió oral 
 

 

 

 

Com s’acredita el nivell? 
 
El resultat indica el nivell de l’estudiant en l’escala de nivells d’UAB Idiomes, que va de l’1 al 7.  
 
El nivell C1.1 s’acredita si es compleixen les tres condicions que es detallen a continuació: 
 

1. Obtenir, com a mínim en una de les proves que avaluen les destreses de producció 
(expressió escrita o expressió oral), el valor numèric equivalent al nivell que s’ha 
d’acreditar, és a dir, 6. 

2. Obtenir la nota mínima establerta en les proves d’expressió.  
3. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (5.6).  

 

Examinands dels cursos d’UAB Idiomes Campus – Avaluació continuada 
 
En el cas dels alumnes que cursen un nivell a UAB Idiomes Campus, l’examen indica si 
l’examinand és apte o no. En cas de ser apte, l’avaluació continuada perfila la qualificació 
obtinguda en l’examen final; és a dir, determina si la qualificació final ha de ser un aprovat, un 
notable o un excel·lent.  
 
L’avaluació continuada pot constar d’una sèrie de petits tests d’avaluació de competència i de 
la nota que el professorat doni a l’estudiant per l’esforç, la participació, l’assistència, etc. D’altra 
banda, l’assistència a classe és obligatòria i, si no s’assisteix a un mínim del 80 % de les 
classes, el professorat es pot negar a tenir en compte la nota de l’avaluació continuada en 
l’avaluació final. 
 
 
 

http://www.uab.cat/Document/214/69/C1_1_speaking_set.pdf
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Nivell C1.2 
 
 

Prova escrita Durada Característiques 

Prova de 
comprensió 
lectora 
(Reading) 

Màxim 
60 min  

Prova que avalua la capacitat de comprendre i apreciar les 
diferències d’estil de textos llargs i complexos de caràcter literari o 
basats en fets, d’articles d’especialitat i d’instruccions tècniques 
llargues. 
 
La prova consta de tres textos. Cada text té un mínim de 600 
paraules i un màxim de 1000 paraules, i la prova té un total de 2000-
2800 paraules. 
 
Les tasques poden ser d’opció múltiple, de relacionar, de completar 
frases, de respondre preguntes o de veritable o fals amb justificació. 
 

Prova d’ús de la 
llengua  
(Use of English) 
 
(Per ordinador) 

Màxim 
40 min 

Prova informatitzada adaptativa. Avalua els coneixements 
gramaticals, lèxics i d’ús de la llengua. 
 
Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un mínim 
de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 15 ítems per 
examinand. 
 
Exemples de preguntes d’opció múltiple 
 

Prova de 
comprensió oral  
(Listening) 
 
(Per ordinador) 

Prova informatitzada adaptativa. Avalua la capacitat de comprensió 
oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre 
parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i 
materials enregistrats. També s’avalua l’adequació sociolingüística. 
 
Consta de preguntes d’opció múltiple de 3 o 4 opcions. Té un mínim 
de 9 ítems i un màxim de 30, amb una mitjana de 18 ítems per 
examinand. 
 
Els àudios es poden sentir dues vegades. 
 
Exemples de preguntes de comprensió oral i adequació 
sociolingüística (exemples de diferents nivells) 
 

Expressió 
escrita  
(Writing) 

90 min Producció de dos textos, un de transaccional (ex. correu electrònic) 
d’entre 200 i 250 paraules i un altre de descriptiu, narratiu, 
informatiu, d’argumentació o d’opinió d’entre i 300-350 paraules. 
 
Dos examinadors valoren: a) la impressió global, l’adequació de la 
tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la 
correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. 
 
Exemple d’expressió escrita 
 

 

http://wuster.uab.es/simtestdemo/
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/Document/1001/766/Listening_samples.pdf
http://www.uab.cat/doc/C12W
http://www.uab.cat/doc/C12W
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Prova oral Durada Característiques 

Expressió oral 
(Speaking) 

20 min 
(més 25 min  
de preparació 
aproximadament) 

La prova es fa per parelles i consta de tres parts: 
1) Preguntes personals. (warmer: part no avaluable) 
2) Interacció entre examinands per intercanviar idees i 

expressar opinions sobre temes que poden ser 
complexos i abstractes. 

3) Presentació formal basada en dos textos d’entre 200 
i 250 paraules.  

 
Un examinador avalua: a) la fluïdesa i la coherència; b) el 
ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció 
gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la 
intel·ligibilitat. 
 
L’entrevistador dóna una qualificació global de l’expressió i la 
interacció orals.  
 
Exemples de tasques d’expressió oral 
 

 

 

Com s’acredita el nivell? 
 
El resultat indica el nivell de l’estudiant en l’escala de nivells d’UAB Idiomes, que va de l’1 al 7.  
 
El nivell C1.2 s’acredita si es compleixen les tres condicions que es detallen a continuació: 
 

1. Obtenir la nota mínima establerta en cada una de les cinc proves de l’examen. 
2. Obtenir, com a mínim en una de les proves que avaluen les destreses de producció 

(expressió escrita o expressió oral), el valor numèric equivalent al nivell que s’ha 
d’acreditar, és a dir, 7. 

3. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (6,6). La nota global s’obté 
fent la mitjana de totes les parts de l’examen.  

 

 
Examinands dels cursos d’UAB Idiomes Campus – Avaluació continuada 
 
En el cas dels alumnes que cursen un nivell a UAB Idiomes Campus, l’examen indica si 
l’examinand és apte o no. En cas de ser apte, l’avaluació continuada perfila la qualificació 
obtinguda en l’examen final; és a dir, determina si la qualificació final ha de ser un aprovat, un 
notable o un excel·lent.  
 
L’avaluació continuada pot constar d’una sèrie de petits tests d’avaluació de competència i de 
la nota que el professorat doni a l’estudiant per l’esforç, la participació, l’assistència, etc. D’altra 
banda, l’assistència a classe és obligatòria i, si no s’assisteix a un mínim del 80 % de les 
classes, el professorat es pot negar a tenir en compte la nota de l’avaluació continuada en 
l’avaluació final. 
 
 

http://www.uab.cat/Document/757/189/C1_2_speaking_set.pdf
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 Identificació dels examinands 
 

Els examinands s’han d’identificar en cadascuna de les diferents proves de l’examen amb el 
document d’identificació vigent amb fotografia (DNI, carnet de conduir o passaport) que van 
facilitar a l’administració d’UAB Idiomes (Servei de Llengües) a l’hora de matricular-se.  
 
Els examinands que no tinguin un document d’identificació vigent amb fotografia no podran 
accedir a la prova, i per tant, tindran una qualificació global de No presentat.  

 
 
 Canvi de data d’examen o canvi de convocatòria 
 

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius 
religiosos, mèdics, laborals o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data a UAB ldiomes 
aportant la documentació necessària. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen 
a terme dins el termini establert per a la convocatòria.  
 
Els examinands que no poden fer l’examen dins el període establert per a la convocatòria 
poden sol·licitar un canvi de convocatòria. La sol·licitud s’ha de presentar com a mínim dos dies 
abans de la data d’inici de la convocatòria.  
 
Qualsevol canvi de data o convocatòria d’examen s’ha de sol·licitar per escrit a la Secretaria 
d’UAB Idiomes, ja sigui per correu electrònic a l’adreça s.llengues.info@uab.cat o bé omplint 
una sol·licitud a la Secretaria.   
 

 
 Procediments de correcció 

 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral es realitzen mitjançant un test adaptatiu 
informatitzat (TAI) i, per tant, la correcció és automàtica.  
 
La prova d’expressió escrita la corregeixen dos examinadors seguint uns criteris que valoren: 
a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el 
ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de 
desacord entre els examinadors, les tasques són corregides per un tercer avaluador.  
 
La prova d’expressió oral l’avalua un assessor que segueix uns criteris analítics que valoren: 
a) la fluïdesa i la coherència; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i 
d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat; a més d’un interlocutor que es basa en uns criteris 
holístics. 

 
 
 
 
 
 

mailto:s.llengues.info@uab.cat
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 Publicació de las notes 
 

Els examinands poden consultar el resultat de l’examen al web d’UAB Idiomes. La data de 
publicació de notes es fa pública amb tota la informació de cada convocatòria i mai no  és més 
tard d’un mes a partir de la data d’examen. Per accedir a l’aplicació de notes, l’examinand 
introdueix el seu DNI o passaport i la data de naixement.  

 
 
 Revisió i reclamacions 
 

El període de revisió i reclamació es publica juntament amb la informació específica de cada 
convocatòria i sempre és un període mínim de dos dies hàbils.  

 
 
 Certificats 
 

La superació d’un nivell dóna dret a un certificat d’acreditació de coneixements lingüístics 
d’aquell nivell.  
 
Els examinands que hagin realitzat l’examen com avaluació final d’un curs de llengua general 
d’UAB Idiomes poden obtenir un certificat de superació de nivell amb qualificació final basada 
en l’avaluació contínua. En el cas dels nivells B1, B2.2 i C1.2, els examinands també poden 
sol·licitar un certificat d’aptitud amb el segell de qualitat CertAcles, reconegut per totes les 
universitats espanyoles.  
 
Els examinands que facin l’examen de nivell específic per lliure poden obtenir un certificat de 
superació de nivell. En el cas dels nivells B1, B2.2 i C1.2, els examinands també poden 
sol·licitar un certificat d’aptitud amb el segell de qualitat CertAcles, reconegut per totes les 
universitats espanyoles.  
  
Els certificats s’han de sol·licitar a través del web d’UAB Idiomes a l’enllaç següent: 
http://wuster.uab.es/administracio/certs/certificats.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wuster.uab.es/administracio/certs/certificats.html
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 Segell de qualitat CertAcles 

 
El Servei de Llengües de la UAB (UAB Idiomes) ha obtingut el segell de qualitat atorgat per 
l’Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior (ACLES) per als exàmens de 
competència lingüística d'anglès dels nivells B1, B2 i C1.   
 
ACLES i el seu segell de qualitat estan reconeguts per la Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles (CRUE) en la valoració de competències transversals, així com pel 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR) per a la qualificació lingüística en els programes d’intercanvi i de mobilitat.  
 
El segell de qualitat CertAcles dóna rigor i validesa als nostres certificats a escala estatal i té 
projecció internacional, perquè ACLES, que agrupa 45 universitats de l’Estat espanyol —entre 
les quals hi ha la UAB i la majoria d’universitats de Catalunya—, pertany a l'associació europea 
CERCLES, que engloba centres de llengües de l’ensenyament superior. 
 
Així doncs, els examinands que superin els exàmens del nivell B1, B2 i C1 podran obtenir un 
certificat d’aptitud amb el segell CertAcles. 


