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Informació sobre la prova d’Expressió i interacció oral 

La prova l’administren dos professors-examinadors i consta de dues parts: 
• En la primera part de la prova, el candidat ha de fer una exposició/presentació d’un tema que haurà triat i pre-

parat prèviament. En acabar la presentació, els professors-examinadors li faran unes preguntes perquè ampliï el 
tema o en clarifiqui aspectes. 

• En la segona part, que realitzen dos candidats, es tracta de sostenir una discussió autèntica i genuïna basada en 
un enunciat que els professors-examinadors presenten als candidats. 

Tasca 1 
Abans de començar l’exposició/presentació, el candidat lliurarà als professors-examinadors el full resum on hi 
figurarà el seu nom, el tema de la presentació i un breu esquema del contingut, que inclourà la justificació de la seva 
elecció. El candidat en podrà tenir una còpia durant l’exposició. 

Enllaços 
Full resum Alemany: Descarregar 
Full resum Anglès: Descarregar 
Full resum Francès: Descarregar 
Full resum Italià: Descarregar 

L’exposició del tema, prèviament preparat pel candidat, haurà de ser clara, fluïda i ben estructurada. Haurà de tenir 
una introducció, una part central que contingui el desenvolupament de les idees principals i una conclusió. Durant 
tota la presentació, el candidat haurà de demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i meca-
nismes de cohesió i s’haurà d’assegurar que manté l’interès dels professors-examinadors. 
El candidat disposarà d’un màxim de 5 minuts per fer la seva exposició. Si s’excedeix d’aquest temps, el profes-
sor-examinador que gestiona la prova l’interromprà i això podrà afectar la seva puntuació. 
Un cop finalitzada la presentació, el candidat convidarà els professors-examinadors a fer-li preguntes sobre aspectes 
de l’exposició que no hagin quedat prou clars o per ampliar-ne d’altres amb idees complementàries, justificacions 
i/o exemples adequats. El candidat haurà de respondre amb fluïdesa i espontaneïtat, i d’una manera adequada. 

Tasca 2 
Un dels professor-examinadors llegirà un enunciat que permeti a ambdós candidats mantenir una conversa, ar-
gu-mentant les seves opinions de manera convincent, mostrant la seva capacitat de prendre la paraula o mantenir-la 
i de relacionar amb habilitat les seves pròpies intervencions amb les de l’altre candidat. 
La durada d’aquesta segona part serà de 8-10 minuts. 

Informació sobre la prova de Mediació oral 

Els candidats hauran d’intercanviar impressions sobre una imatge artística (quadre, grafit, escultura, fotografia, etc.) 
Hauran de parlar durant aproximadament 5 minuts sobre quina reacció els provoca l’obra, la seva simbologia, la seva 
rellevància, el public al qual s’adreça, ... 

http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres_proves/alemany/AlemC1_expr_oral_tasca1.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres_proves/angles/AngC1_expr_or_tasca1.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres_proves/frances/FrC1_expr_or_tasca1.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres_proves/italia/italiaC1-eio1.pdf



