
 

     
 

AVALUACIÓ A 3r EP - CURS 2014-2015 

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA EN LLENGUA CATALANA 

 Pautes d’aplicació  

L’aplicador/aplicadora llegirà les instruccions generals i, a continuació, aquestes instruccions 
específiques. Mentre no s’indiqui, els alumnes no accediran als ordinadors  o quaderns de prova. 
  
S’ha d’anar amb compte que, en descarregar el fitxer MP3, aquest sigui el corresponent a la prova de 
competència en comunicació lingüística en català.  

Atenció: els seixanta minuts que dura la prova comencen a comptar després de l’audició . 

Instruccions específiques per a la competència en comunicació lingüística en llengua catalana 

Una vegada es reparteixi el full de resposta o quadern de prova, començarà la prova en competència 
en comunicació lingüística en llengua catalana. Recordau que en cas de què l’alumne o alumna NO 
realitzi la prova amb ordinador, heu de comprovar que hagi posat el nom, llinatges i grup al model de 
quadern de prova que li correspongui abans de l’inici de la prova. 

A continuació l’aplicador/aplicadora dirà: 

“En aquesta prova, primer escoltareu una gravació dues vegades. A continuació, haureu de contestar unes preguntes 
referides a aquesta audició. Després, redactareu un text i, finalment, haureu de llegir tres textos i contestar a les 
preguntes referides a aquests textos.” 

“Al llarg d’aquesta prova trobareu diferents tipus de preguntes. Algunes tenen quatre opcions de resposta (A, B, C, 
D). Teniu que triar la correcta i, en el full de respostes o en el quadern de prova, encerclar la lletra corresponent a 
aquesta. Si després d’haver encerclat una lletra, decideixes canviar-la, ratxau amb una “X” la primera elecció i 
encerclau la nova resposta correcta.”  

“En altres preguntes, haureu de completar la resposta a l’espai assenyalat al vostre full de respostes o quadern de 
prova”.  

“Començam la prova amb la comprensió oral. Ara, escoltareu una audició dues vegades. Després obrireu a 
l’ordenador la prova que vos apareix al full de respostes o el quadern de prova”.  

En aquest moment, l’aplicador/aplicadora ha d’engegar al reproductor d’MP3 o l’ordinador amb 
altaveus la reproducció del fitxer d’àudio de català. 

 

Una vegada acabada l’audició, direu:  

“A partir d’ara, comença la prova. Podeu accedir al vostre model de prova o quadern de prova”.  

 

L’aplicador/aplicadora, cinc minuts abans d’acabar tota la prova, avisarà els alumnes:  

“Queden cinc minuts per acabar!”  

 

 

MOLT IMPORTANT: NO S’HAN DE DONAR PISTES SOBRE LA SOLUCIÓ I S’HAN DE 
RESPECTAR LA TEMPORALITZACIÓ I LES INSTRUCCIONS D’AQUEST DOCUMENT. LES 
PROVES HAN DE SER EL MÉS OBJECTIVES POSSIBLES I IGUALS PER A TOTHOM!  


