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Informació sobre la prova de mediació oral
Els candidats faran aquesta prova en grups de tres persones davant d’un tribunal compost per dos examinadors.
La prova té diverses parts:
Introducció
Els candidats es presenten i parlen d’ells mateixos durant 1 minut cadascun.
Abans de la prova, cadascun dels tres candidats rebrà un text diferent, al voltant d’un mateix tema, i tindrà 7-8 minuts per preparar-lo. Els candidats hauran de transmetre la informació continguda en el text als altres candidats per
resoldre una situació comunicativa i arribar a un acord. (8-10 minuts)
No es podrà escriure res sobre el text. Es podran, però, escriure 4 o 5 paraules clau en un full a part.

Informació sobre la prova d’expressió i interacció oral
Primera part: narració (1 minut per candidat)
Cada candidat ha de relatar als altres candidats una experiència, pròpia o d’altri, relacionada amb el tema de la prova
de Mediació oral.
Segona part: conversa (aproximadament 15 minuts)
Els tres candidats han d’intercanviar els seus punts de vista i han de discutir en grup a partir de les idees punts que se’ls
suggereix en relació amb el tema. (No caldrà tractar tots els punts proposats.)
Els candidats han de prendre i cedir la paraula alternativament, i cap d’ells no pot monopolitzar la conversa.
Avaluació
S’avaluaran la qualitat de l’exposició individual, la capacitat d’argumentació, de selecció i transmissió d’informació i de
participació en la conversa. Els examinadors també avaluaran la competència gramatical, l’ús del lèxic i la pronúncia
(pronunciació, ritme i entonació).
En cap cas no es tindran en compte les opinions dels candidats.
Durada total aproximada de les proves: 30 minuts
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