Guia del candidat
Examen d’acreditació lingüística
Anglès C1

CertAcles

Característiques generals
Quin és l’objectiu de l’examen?
L’examen d’acreditació lingüística CLUC d’anglès C1 té com a objectiu avaluar si
l’examinand té el nivell C1 en anglès segons es detalla en el Marc europeu comú per a les
llengües (MECR). Per aconseguir aquest objectiu, l’examinand ha de superar un examen
que consta de quatre parts que avaluen les quatre destreses lingüístiques: comprensió
auditiva, comprensió lectora, expressió oral i expressió escrita.

Qui es pot presentar a l’examen?
L’examen és obert a tothom. L’edat mínima per presentar-se a l’examen és de 16 anys.

Quins temes puc trobar a l’examen?
Personal (informació personal, família, llocs d’interès, esdeveniments familiars, estil de vida,
etc.)
Social (relacions personals i d’amistat, temps d’oci, excursions, etc.)
Públic (espais públics, institucions, càrrecs, etc.)
Acadèmic (estudis, intercanvis, projectes, classes, tesis, presentacions, entrevistes, etc.)

La part escrita de la prova té una durada de 240 minuts: comprensió lectora (70 minuts),
comprensió auditiva (60 minuts) i expressió escrita (90 minuts). Aquestes tres proves es
realitzen en un mateix dia.
La part oral de la prova té una durada aproximada de 20 minuts. En funció del nombre de
candidats inscrits a una convocatòria, algunes de les proves orals es poden oferir un dia
diferent del de la part escrita.
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Quina durada té cada una de les proves?
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Professional (empreses, treballadors, reunions, congressos, gestions, etc.)
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Sistema d’avaluació
La nota final s'obté de la suma dels resultats de les quatre proves de què consta l’examen.
Cada prova té un pes del 25 % del total de l’examen. Cada prova té un valor de 10 punts.
Es considera que l’alumne ha superat l'examen si obté una nota mínima de 5 a cada una de
les proves.

Descripció de l’examen
COMPRENSIÓ LECTORA / READING
Aquesta prova consta de tres tasques de comprensió lectora d’una llargada d’entre 600 i 1,000
paraules cadascuna. Cada tasca té entre 5 i 10 ítems i el total de la prova té entre 20 i 30
ítems. Les tasques poden ser de resposta múltiple, inserir frases o paràgrafs dins d’un text,
relacionar (relació simple, relació múltiple, vocabulari), completar frases o contestar
preguntes.
Aquesta prova es corregeix a partir d’una clau de respostes i cada ítem té el mateix valor.

COMPRENSIÓ AUDITIVA / LISTENING
Aquesta prova consta de 3 tasques de comprensió oral d’una durada d’entre 2 i 6 minuts
cadascuna. Cada tasca té entre 5 i 10 ítems i el total de la prova té entre 20 i 30 ítems. Hi
haurà dues audicions de cada tasca. Les tasques poden ser de resposta múltiple, relacionar

EXPRESSIÓ ESCRITA / WRITING
Aquesta prova consta de dues tasques, cada una de les quals té un valor del 50 % d’aquesta
àrea.
Tasca 1: text de caràcter transaccional o d’interacció d’entre 200 i 250 paraules en resposta a un
input previ. L’escrit pot incloure una o més funcions lingüístiques, com per exemple: agraïment,
informació, disculpa, queixa, consell, instruccions, descripció.
Tipus d’escrit de la tasca 1: correu electrònic o carta (semi)formal.
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Aquesta prova es corregeix a partir d’una clau de respostes i cada ítem té el mateix valor.

* actualització maig 2019

(simple, múltiple), completar frases o contestar preguntes curtes.
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Tasca 2: text de caràcter descriptiu, narratiu o argumentatiu. Aquest escrit ha de tenir una
extensió d’entre 250 i 350 paraules.
Tipus d’escrit de la tasca 2: entrada en un blog, experiència personal, narració, article, informe,
crítica, text argumentatiu, etc.
El tema d’ambdues opcions (Tasca 1 i Tasca 2) ha de ser diferent.
Aquesta prova es corregeix a partir dels criteris d’avaluació específics per a aquesta prova. C1

Writing Assessment Criteria (doble correcció).

EXPRESSIÓ i INTERACCIÓ ORAL / SPEAKING
Aquesta prova es fa en parelles i consta de 4 tasques:
Tasca 1: Presentació personal (4-6 minuts). El candidat contesta preguntes de temes
personals que se li plantegen.
Tasca 2: Monòleg sostingut (6-8 minuts). Abans de començar la prova d’expressió oral, el
candidat té 10 minuts per preparar i prendre notes sobre un text d’una extensió entre 250 i
300 paraules). El candidat ha de produir un monòleg sostingut sobre el text que ha llegit, es
pot referir a les seves notes però no les pot llegir directament.
Cada candidat haurà de contestar a unes preguntes relacionades amb el tema de l’article de
l’altre candidat.
Tasca 3: Interacció entre candidats (3-4 minuts). Els candidats han d’interactuar entre ells

preguntes sobre el tema tractat a la Part 3.

Aquesta prova es corregeix a partir dels criteris d’avaluació específics per a aquesta prova. C1

Speaking Assessment Criteria.
La prova d’expressió oral serà gravada respectant la normativa vigent de protecció de dades.
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Tasca 4: Interacció amb l’examinador (3-4 minuts). A cada candidat se li formulen entre 2-4
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per tal de completar una tasca basada en un tema a partir d’input.
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