Expressió i interacció oral
Descripció i desenvolupament de la prova
La prova la fan dos candidats i l’avaluen dos professors-examinadors.
Consta de dues parts:
Part 1. Descripció d’una fotografia i narració d’una experiència del passat.
		
Formular i respondre preguntes entre els candidats.
		
Respondre preguntes dels examinadors.
Part 2. Intercanvi d’opinions entre candidats a partir d’uns enunciats.
Part 1 (màxim 15 minuts; individual, en parelles i amb els examinadors).
a) A la primera part els candidats han de descriure una fotografia i explicar una experiència del
passat (infantesa, joventut, últim estiu, setmana passada...) relacionada amb la imatge i/o
amb el tema de la prova. No han de comparar les fotografies.
b) Després de la descripció de la foto i de la narració de l’experiència del passat, cada candidat
farà al company dues preguntes sobre allò que li haurà explicat o sobre el tema de la prova
(demanant detalls, més informació, opinió, etc.).
c) A continuació, l’examinador farà fins a 3 preguntes als candidats sobre el tema de la prova.

I RECOMANACIONS

Certificat de nivell B1

C E R T I F I C AT D E N I V E L L B 1 • I N F O R M A C I Ó

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escoles Oficials d’Idiomes

Part 2 (màxim 5 minuts; en parelles).
A la segona part, els candidats hauran d’intercanviar opinions a partir d’un o més enunciats, que
hauran de triar d’entre els tres que trobaran al full de la prova. No es tracta que un candidat es
posicioni a favor i un altre en contra, sinó que mantinguin una conversa al més fluida i natural
possible. Tots dos poden compartir opinions en la mateixa direcció.
Durada total aproximada de la prova: 20 minuts.

Material propietat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ús restringit a les proves de certificació d’EOI

