
 

  PROVES ORALS MAIG-JUNY 2020  
Instruccions per als candidats (alumnes presencials) 

 

DATES EXÀMENS 
Del 25 de maig al 19 de juny.  
El dia i l’hora s’acordarà amb el docent de 
cada grup.  
L’hora és orientativa. L’examinador intentarà 
ser puntual, però potser haureu d’esperar 
uns minuts per començar la connexió. 

  PROVES 
 

1. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS (Tots 
els nivells) 
 * L’alumne dirà 2 números, se li assignaran 
dos temes i en triarà un. 
 

2. MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA ORAL (Només 
A2 i B1) 

     

PROCEDIMENT 
· Les proves es faran telemàticament, 
individualment i amb dos examinadors. 
· Amb un mínim de dos dies d’antelació, 
rebreu la invitació a l’aplicació Zoom. 
· Sempre que l’alumne hi estigui d’acord, 
s’enregistrarà la prova.  
· Cada prova consistirà en un recordatori de 
les instruccions, uns minuts de preparació i 
l’execució de la tasca.  
· L’examinador compartirà la prova a la 
pantalla i l’alumne la podrà veure en tot 
moment. 
· En començar cada prova, el candidat ha de 
dir el seu nom complet, el nivell i si accepta 
l’enregistrament de la prova. 

  ZOOM 
· L’examen es farà en format de 
videoconferència i per mitjà de l’aplicació 
ZOOM, que és d’accés gratuït.  
· Podeu fer servir un dels següents dispositius: 
ordinador, tauleta o mòbil, sempre que 
tenguin càmera i entrada i sortida de so. Si 
podeu triar, optau per l’ordinador. 
 

· Per a emprar el programa teniu dues opcions: 
A. Descarregar-lo al vostre dispositiu 
https://zoom.us/download 
B. Fer servir la pàgina web a partir de l’enllaç 
que rebreu.  
 

· En el correu electrònic que rebreu amb la 
invitació també hi trobareu la identificació i la 
clau per a accedir a la reunió.  
· Si no l’heu emprat mai, provau de fer-lo servir 
uns dies abans de l’examen i connectau-vos 
amb marge de temps.  

 

   

NORMES    
· Recordau que no es poden prendre notes 
durant el temps de preparació (sí a C2).  
· Tampoc no es permet fer consultes 
durant l’examen. 
· Intentau evitar possibles distraccions. És 
necessari tenir el mòbil apagat si no el feu 
servir com a dispositiu per a l’examen. 

 

https://zoom.us/download

