
THAT’S ENGLISH  CURS 2014-2015 DESCRIPCIÓ EXÀMENS 

Bàsic 1 

 COMPRENSIÓ LECTORA COMPRENSIÓ AUDITIVA ÚS DE LA LLENGUA EXPRESSIÓ ESCRITA EXPRESSIÓ ORAL 

Mòdul 1   

Lectura de 2 textos. (5 punts cada 
un) 
- Preguntes opció múltiple 
- Vertader/Fals 
- Completar un text triant 

paraules o frases donades.  
TOTAL 10 punts 
 

2 audicions (5 punts cada 
una). Cada audició 
s’escoltarà 2 vegades. 
- Vertader/Fals 
- Relacionar 
- Omplir buits 
- Enumerar 
- Opció múltiple 
- Respostes curtes 
TOTAL 10 punts 

No hi ha prova 
específica. Part 
integrada en l’apartat 2 
de la comprensió 
lectora.  

1. Redacció d’unes 50 
paraules (5 punts) 

2. Completar un 
formulari (5 punts)  

TOTAL 10 punts 
 

Prova en parelles.  
1. Monòleg 

(respondre una 
sèrie de preguntes) 

2. Interacció  
(parlar amb el 
company sobre 
unes fotografies) 

TOTAL 10 punts 

Mòdul 2 
 

Lectura de 2 textos. (5 punts cada 
un) 
- Preguntes opció múltiple 
- Vertader/Fals 
- Completar un text triant 

paraules o frases donades.  
TOTAL 10 punts 

2 audicions (5 punts cada 
una). Cada audició 
s’escoltarà 2 vegades. 
- Vertader/Fals 
- Relacionar 
- Omplir buits 
- Enumerar 
- Opció múltiple 
- Respostes curtes 
TOTAL 10 punts 

No hi ha prova 
específica. Part 
integrada en l’apartat 2 
de la comprensió 
lectora. 

Opció 1:  
1. Redacció d’unes 60 

paraules (5 punts) 
2. Completar amb 

informació (5 
punts) 

Opció 2:  
2 redaccions d’unes 50 
paraules cada una (5 
punts cada redacció) 
TOTAL 10 punts 
 

Prova en parelles.  
1. Monòleg 

(respondre una 
sèrie de preguntes) 

2. Interacció  
(intercanviar 
informació amb el 
company o prendre 
acords sobre un 
tema) 

TOTAL 10 punts 

 

  



Bàsic 2 

 COMPRENSIÓ LECTORA COMPRENSIÓ AUDITIVA ÚS DE LA LLENGUA EXPRESSIÓ ESCRITA EXPRESSIÓ ORAL 

Mòdul 3   

Lectura de 2 textos. (5 punts cada 
un) 
- Preguntes opció múltiple 
- Vertader/Fals 
- Completar un text triant 

paraules, frases o 
encapçalaments donats.  

TOTAL 10 punts 
 

2 audicions (5 punts cada 
una). Cada audició 
s’escoltarà 2 vegades. 
- Vertader/Fals 
- Relacionar 
- Omplir buits 
- Enumerar 
- Opció múltiple 
- Respostes curtes 
TOTAL 10 punts 

No hi ha prova 
específica. Part 
integrada en l’apartat 2 
de la comprensió 
lectora.  

1. Redacció d’unes 80 
paraules (5 punts) 

2. Redacció d’unes 60 
paraules (5 punts)  

TOTAL 10 punts 
 

Prova en parelles.  
1. Monòleg 

(respondre una 
sèrie de preguntes) 

2. Interacció  
(intercanvi 
d’informació, 
conversació) 

TOTAL 10 punts 

Mòdul 4 
 

Consultar el següent link: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=924793&lang=ca&codi=1002198&coduo=924793 
 

 

  

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=924793&lang=ca&codi=1002198&coduo=924793


Intermedi 1 

 COMPRENSIÓ LECTORA COMPRENSIÓ AUDITIVA ÚS DE LA LLENGUA EXPRESSIÓ ESCRITA EXPRESSIÓ ORAL 

Mòdul 5   

Lectura de 2 textos. (5 punts 
cada un) 
- Preguntes opció múltiple 
- Completar un text triant 

paraules o frases donades.  
- Relacionar els paràgraphs 

amb una frase que resumeix 
el sentit del text.  

TOTAL 10 punts 
 

2 audicions (5 punts cada 
una). Cada audició 
s’escoltarà 2 vegades. 
- Vertader/Fals 
- Relacionar 
- Omplir buits 
- Enumerar 
- Opció múltiple 
- Respostes curtes 
TOTAL 10 punts 

No hi ha prova 
específica. Part 
integrada en l’apartat 2 
de la comprensió 
lectora.  

1. Redacció d’unes 
100 paraules (5 
punts) 

2. Redacció o 
completar un 
formulari o 
enquesta en 75-80 
paraules (5 punts)  

TOTAL 10 punts 
 

Prova en parelles.  
1. Monòleg (parlar 

sobre un tema) 
2. Interacció  

(intercanvi 
d’informació amb 
el company) 

TOTAL 10 punts 

Mòdul 6 
 

Lectura de 2 textos. (5 punts 
cada un) 
- Preguntes opció múltiple 
- Vertader/Fals 
- Completar un text triant 

paraules o frases donades.  
- Relacionar els paràgraphs 

amb una frase que resumeix 
el sentit del text.  

TOTAL 10 punts 

2 audicions (5 punts cada 
una). Cada audició 
s’escoltarà 2 vegades. 
- Vertader/Fals 
- Relacionar 
- Omplir buits 
- Enumerar 
- Opció múltiple 
- Respostes curtes 
TOTAL 10 punts 

No hi ha prova 
específica. Part 
integrada en l’apartat 2 
de la comprensió 
lectora. 

Opció 1:  
1. Redacció d’unes 

120 paraules (5 
punts) 

2. Redacció d’unes 
70-80 paraules (5 
punts) 

Opció 2:  
2 redaccions d’unes 90 
paraules cada una (5 
punts cada redacció) 
TOTAL 10 punts 
 

Prova en parelles.  
1. Monòleg (parlar 

sobre un tema) 
2. Interacció  

(intercanvi 
d’informació amb 
el company) 

TOTAL 10 punts 

 

  



Intermedi 2   

 COMPRENSIÓ LECTORA COMPRENSIÓ AUDITIVA ÚS DE LA LLENGUA EXPRESSIÓ ESCRITA EXPRESSIÓ ORAL 

Mòdul 7  

Lectura de 2 textos. (5 punts cada 
un) 
- Preguntes opció múltiple 
- Vertader/Fals 
- Completar un text triant 

paraules o frases donades.  
- Relacionar els paràgraphs amb 

una frase que resumeix el sentit 
del text.  

TOTAL 10 punts 

2 audicions (5 punts cada 
una). Cada audició 
s’escoltarà 2 vegades. 
- Vertader/Fals 
- Relacionar 
- Omplir buits 
- Enumerar 
- Opció múltiple 
- Respostes curtes 
TOTAL 10 punts 

No hi ha prova 
específica. Part 
integrada en l’apartat 2 
de la comprensió 
lectora. 

Opció 1:  
1. Redacció d’unes 

120 paraules (5 
punts) 

2. Redacció d’unes 
70-80 paraules (5 
punts) 

Opció 2:  
2 redaccions d’unes 90 
paraules cada una (5 
punts cada redacció) 
TOTAL 10 punts 
 

Prova en parelles.  
1. Monòleg (parlar 

sobre un tema) 
2. Interacció  

(intercanvi 
d’informació amb 
el company) 

TOTAL 10 punts 

Mòdul 8 
 

Consultar el següent link: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=924793&lang=ca&codi=1002198&coduo=924793 

  

 

 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=924793&lang=ca&codi=1002198&coduo=924793

