PROVES DE QUALIFICACIO DE NIVELL 2
Prova de competència matemàtica
Descripció de la competència:
-

Resoldre problemes de la vida quotidiana utilitzant adequadament els
diferents números, les quatre operacions elementals o els procediments
bàsics de la proporcionalitat numèrica (regla de tres, càlcul de
percentatges).

-

Resoldre problemes quotidians sobre unitats monetàries i unitats de
mesura usuals.

-

Interpretar informacions estadístiques d'ús corrent i informació gràfica
sobre la vida quotidiana

Orientacions sobre la prova:
-

Es pot utilitzar calculadora.
Cada pregunta tipus test puntua 1 punt. Les preguntes en blanc o
incorrectes no descompten puntuació. Només és correcta una resposta.

Prova de competència en llengua (catalana o castellana)
Descripció de la competència:
Comprendre adequadament el contingut fonamental de textos escrits senzills i
produccions orals, participar en interaccions orals respectant les normes de
convivència i construir textos senzills relacionats amb la vida professional i
ciutadana, amb coherència i cohesió textual, i correcció gramatical.
Orientacions sobre la prova:
Es pot escollir d’idioma (català o castellà) de la prova.
Consta de 3 parts:
-

Comprensió lectora: a patir d’un text sobre un tema determinat, es
plantegen una sèrie de preguntes amb 4 alternatives de desposta i cal la
resposta correcta.

-

Lèxic: també a partir del context de la lectura es fan preguntes amb
alternatives de resposta sobre el significat d’alguns termes.

-

Redacció: cal fer un resum del text d’unes 100 paraules. Es valora que
l’ortografia, morfosintaxis i lèxic siguin adequats i que la redacció en
reculli les idees principals.
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Prova de competència idioma estranger (Anglès)
Descripció de la competència:
-

Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades
amb temes d’importància immediata (informació bàsica sobre si mateix i
la seva família, compres, llocs d'interès, ocupacions, etc.).

-

Comunicar-se a l'hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que
no requereixin més que intercanvis senzills i directes d'informació sobre
qüestions que li són conegudes o habituals.

-

Descriure, en termes senzills, aspectes del seu passat i el seu entorn,
així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates i
finalitats diverses.

Orientacions sobre la prova
-

Activitat 1 (reading comprehension). Llegir un text i respondre preguntes
multiresposta.
Activitat 2 (writing) és obligatòria. Escriure un breu text.
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