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PER A L’ALUMNAT

NOVA PROVA D’EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORAL DE NIVELL INTERMEDI

Descripció de la prova
La prova es fa en parelles i consta de dues parts:
-

Part 1: Descripció d’una fotografia i narració d’una experiència del passat
Part 2: Intercanvi d’opinions

Part 1
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 (demanant
detalls, més informació, opinió, etc.).
c) A continuació, l’examinador farà fins a 3 preguntes als candidats sobre el tema de
la prova.
Part 2
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.

Desenvolupament de la prova
Part 1: màxim 15 minuts; individual, en parelles i amb els examinadors.
- Preparació: Els candidats tenen 2 minuts per llegir les instruccions i preparar la seva
intervenció (descripció de la fotografia + narració de l’experiència del passat).
Apartats a) i b):
- Després de la preparació, l’examinador demanarà al candidat A que realitzi el punt a).
- Un cop el candidat A hagi descrit la seva fotografia i explicat la seva experiència del
passat, el candidat B li farà dues preguntes sobre l’experiència narrada i/o sobre el
tema de la prova.
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- A continuació, el candidat B descriurà la seva fotografia, explicarà l’experiència del
passat, i el candidat A li farà dues preguntes sobre l’experiència narrada i/o sobre el
tema de la prova.
Apartat c):
- Un dels examinadors farà fins a tres preguntes dirigides a tots dos candidats alhora.

Part 2: màxim 5 minuts; en parelles.
- Preparació: els candidats tenen 1 minut per escoltar les instruccions de l’examinador,
llegir els enunciats i preparar la seva intervenció.
- L’examinador demanarà al candidat B que comenci.
- Es tracta que els candidats mantinguin una conversa entre ells basada en un, dos o
tres dels enunciats de la prova.

Durada total aproximada: 20 minuts.

Resum temporització
Part 1
Instruccions + Preparació
2’
Descripció + Narració + Preguntes dels candidats Màxim 4’ per candidat
Preguntes dels examinadors
Màxim 5’
Total part 1
Màxim 15’
Part 2
Instruccions + Preparació
Intercanvi d’opinions
Total part 2
Durada total de la prova

1’
4’
Màxim 5’
Màxim 20’
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