Curs 2010-2011
ESTRUCTURA DE LA PROVA DE SUFICIÈNCIA 3
Comprensió oral: 12 punts
Escoltar l’àudio (discursos, conferències, crítiques i reportatges) i marcar si les
afirmacions són veritables o falses.
Escoltar l’àudio i triar la resposta correcta a cada frase.
Comprensió lectora: 12 punts
Llegir el text argumentatiu i triar-ne el millor resum.
Llegir un text i marcar si les afirmacions són veritables o falses, i/o marcar la resposta
correcta (textos d'opinió sobre fets d'actualitat).
Gramàtica i lèxic: 18 punts
Omplir buits de situacions comunicatives a partir d’una llista (temps verbals en oracions
de probabilitat, remarques sobre la conjugació de verbs de 2a conjugació i irregulars).
Triar l’opció correcta entre tres de possibles (conjuncions de subordinació: sinó/si no;
perquè, per què/per a què/ posat que).
Triar l’opció correcta entre tres de possibles:
Combinació binària de pronoms febles, canvi i caiguda de preposició i ús de les
preposicions a i en (CC)
Conjuncions de subordinació (sinó/si no; perquè, per què/per a què/ posat que)
Temps verbals en oracions de probabilitat i correlació verbal en oracions condicionals
Remarques sobre la conjugació de verbs de 2a conjugació i irregulars
Omplir buits (oclusives i palatals fricatives i africades, nasals i laterals)
Expressió escrita: 22 punts
Aquest bloc és eliminatori. Per superar la prova cal obtenir un mínim d’12 punts de
l’expressió escrita.
Escriure un text mitjanament formal d'un mínim de 180 paraules (articles d'opinió, cartes
al director).
Expressió oral: 16 punts
Aquest bloc és eliminatori. Per superar la prova cal obtenir un mínim de 9 punts de
l’expressió oral.
Llegir en veu alta un text d’unes 80-100 paraules
Fer una intervenció oral individual (2 o 3 minuts) en un acte públic o en un programa
radiofònic (argumentacions).
PROVA FINAL: 80 punts
AVALUACIÓ DE CURS: 20 punts
AVALUACIÓ FINAL (prova final + avaluació de curs): 100 punts (criteri d’èxit: 70punts)
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