
 
 

Descripció de l’examen de nivell B2 d’anglès 
 

• Comprensió oral 
Els examinands han de demostrar que poden entendre discursos i conferències extensos així com també línies 
argumentals complexes sempre que el tema sigui relativament conegut. Poden entendre quasi totes les notícies de 
la televisió i els programes sobre temes actuals. Poden entendre la majoria de pel·lícules en què s’utilitza un nivell de 
llengua estàndard. 
 

• Comprensió escrita 
Els examinands han de demostrar que poden llegir i entendre diferents tipus de textos autèntics de caràcter 
divulgatiu i de formalitat mitjana-alta (notícies, articles, reportatges) relatius a temes contemporanis dels àmbits 
públic, professional i educatiu, per poder respondre després les preguntes de comprensió que se’ls plantegen. Han 
de ser capaços d’identificar les idees generals i les específiques, interpretar-les i treure conclusions per establir 
relacions, pressuposicions i deduccions. Posseeixen un vocabulari de lectura ampli, però poden tenir alguna dificultat 
amb expressions poc habituals. 
 

• Ús de la llengua 
Els examinands han de demostrar una competència lingüística (gramatical i de repertori lèxic) apropiada al nivell B2 
com a usuaris independents. 
 

• Expressió escrita 
Els examinands han de ser capaços d’escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats 
amb llurs interessos. Poden escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que donin 
suport o refutin un punt de vista concret. Saben escriure cartes que destaquen la importància que es dóna a 
determinats fets o experiències. 
 

• Expressió oral 
Part 1 – Interacció amb l’examinador: 
El candidat ha de demostrar que pot participar en una entrevista amb l’examinador de forma espontània, responent 
amb eficàcia i fluïdesa preguntes d’opinió personal dins d’un àmbit més general. 
Part 2 – Monòleg extens: 
El candidat ha de demostrar que pot fer descripcions i comparacions clares i detallades a partir de dues fotografies 
que presenten diferents temes d’interès general. 
Part 3 – Interacció entre iguals: 
Els candidats han de demostrar que poden interactuar d’acord amb la situació descrita per l’examinador, que ha 
estat introduïda en la part 2 de la prova. Han d’expressar llurs idees i opinions amb precisió, i argumentar amb 
convicció sobre temes d’interès general reaccionant als arguments expressats per l’altre candidat. 
 
Prova escrita Duració Característiques 
Comprensió oral 30 min Tres exercicis de diferent tipologia (opció múltiple, completar, relacionar,...) 

basats en tres àudios/vídeos diferents. Cada àudio s’escoltarà dues vegades. 
Comprensió escrita 60 min Tres exercicis de diferent tipologia (opció múltiple, completar, relacionar, 

ordenar, ...)  basats en tres textos diferents.  
Ús de la llengua 30 min Tres exercicis de diferent tipologia (opció múltiple, emplenar buits, 

reformulació de frases) sobre qüestions gramaticals i lèxiques. 
Pausa 30 min  
Expressió escrita 90 min Redacció de dos textos de tipologies diferents (transaccional, argumentatiu, 

narratiu, descriptiu...) de 175-200 paraules cadascun.  
Prova oral 15 min Entrevista en parelles que combina producció amb interacció. 

PART 1 (4 minuts), preguntes directes  
PART 2 (3-4 minuts per examinand/a), torn llarg individual 
PART 3  (4 minuts), conversa interactiva 

 
L’examen té 5 parts, amb un valor del 20% cadascuna. El resultat final de l’avaluació serà Apte / No apte. S’aprova si 
s’obté el mínim de cada àrea (50%) i un 60% del total. 


