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INTRODUCCIÓ 

El Servei de Llengües de la Universitat Jaume I de Castelló certifica a través de les seues 
Proves d'Acreditació de Coneixement de Llengües Estrangeres el grau de competència 
lingüística en alemany. Aquelles persones que ho desitgen, tant membres de la 
comunitat universitària com el públic en general (majors de 18 anys), podran examinar-
se dels nivells A2 i B1 del Marc Comú Europeu de Referència (MECR). 

Aquests certificats tenen validesa a tots els efectes dins de la Universitat Jaume I segons 
l'acord aprovat en el Consell de Govern número 48, de 26 de juny de 2014. Aquells 
alumnes que superen els objectius mínims de la prova i obtinguen el certificat 
corresponent podran acreditar la seua competència lingüística de cara a les titulacions 
de Grau, Postgrau, Màster o programes de mobilitat; mentre que el personal de la 
universitat podrà acreditar els seus coneixements d'idiomes per a promocions internes 
o oposicions dins de la universitat. 

 PROGRAMES DELS NIVELLS 

Podeu consultar els programes dels nivells del MECR en aquesta pàgina web: 

 http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/assessories/alemany/formacio/objectius/ 

http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/assessories/alemany/formacio/objectius/


 

   

 

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA  

Nivell A2  

Part Contingut Durada 

(140 minuts) 

Percentatge 
(100%) 

Comprensió 
oral 

Els candidats han de demostrar que són 
capaços de comprendre el sentit 
general, la informació essencial i els 
detalls rellevants que es troben en 
textos breus orals referits a assumptes 
de la vida quotidiana, que presenten 
una estructura senzilla i clara, en un 
registre neutre formal o informal.       

Els ítems que avaluen la comprensió dels 
candidats poden ser de tipologia 
diferent: opció múltiple, emparellar, 
completar paraules, etc. 

2 documents àudio o vídeo com a 
mínim.  

Cada audició s’escoltarà 2 vegades. 

  20% 

Comprensió 
escrita 

Els candidats han de demostrar que són 
capaços de comprendre el sentit 
general, la informació essencial, els 
punts principals i els detalls rellevants 
que es troben en textos escrits breus i 
senzills de les dues parts de l’ examen.   

 Els ítems que avaluen la comprensió 
dels candidats poden ser de tipologia 
diferent: opció múltiple, seqüenciació 
cronològica de paràgrafs, inserció de 
frases al text, emparellar, etc. 

  20% 

Expressió 
escrita 

Els candidats han de demostrar que 
tenen la capacitat de produir dos textos 
de tipologia diferent (una narració 
imaginada o d’ activitats i experiències 
personals del passat, una descripció 
senzilla de persones, objectes i llocs, 
vivències personals o intencions futures,  

  20% 



 

   

 

una carta breu i senzilla, tant personal 
com formal, un missatge electrònic, 
etc.) de 100 paraules en total, com a 
mínim. 

 

    

Expressió i 
interacció 
orals 

La prova d’expressió oral consisteix en 
un trencagel, en un monòleg i en una 
interacció per parelles. Cada candidat 
ha de demostrar que pot mantindre 
una conversa senzilla i habitual, 
formular preguntes i respondre-les i 
intercanviar idees i informacions sobre 
temes corrents en situacions de la vida 
quotidiana amb la seua parella. 

20 minuts 20% 

Estructures 
lingüístiques 

Els candidats han de demostrar el seu 
domini del sistema lingüístic i omplir 
textos amb les formes lingüístiques 
adequades, respondre preguntes 
d'opció múltiple, transformar frases, 
etc. 

  20% 

 

Nivell B1  

Part Contingut Durada 

(150 
minuts) 

Percentatge 
(100%) 

Comprensió 
oral 

 Els candidats han de demostrar que són 
capaços de comprendre diàlegs i monòlegs, 
tant en un registre formal com informal, 
sobre temes quotidians. Els ítems que 
avaluen la comprensió dels candidats poden 
ser de tipologia diferent: opció múltiple, 
emparellar, completar paraules, etc. 

2 documents àudio o vídeo com a mínim.   

Cada audició s’escoltarà 2 vegades. 

    20% 

Comprensió 
escrita 

 Els candidats han de demostrar que 
comprenen els textos corresponents al nivell 

   20% 



 

   

 

de les dues parts de l´examen. Els ítems que 
avaluen la comprensió dels candidats poden 
ser de tipologia diferent: opció múltiple, 
seqüenciació cronològica de paràgrafs, 
inserció de frases al text, emparellar, etc. 

Expressió 
escrita 

 Els candidats han de demostrar que tenen la 
capacitat de produir dos textos de tipologia 
diferent (una narració, una descripció, una 
carta, un missatge electrònic, un informe, 
etc.) de 250 paraules en total, com a mínim. 

 

   20% 

Expressió i 
interacció 
orals 

 La prova d’expressió oral consisteix en un 
trencagel, en un monòleg i en una interacció 
per parelles. Cada candidat ha de demostrar 
que pot mantindre una conversa, respondre 
preguntes i interactuar amb la seua parella. 

 20 
minuts 

20% 

Estructures 
lingüístiques 

 Els candidats han de demostrar el seu domini 
del sistema lingüístic i omplir textos amb les 
formes lingüístiques adequades, respondre 
preguntes d'opció múltiple, transformar 
frases, etc. 

   20% 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

Els continguts dels exàmens i els criteris d’avaluació són els corresponents als 
descriptors del MECR. S’avaluen les quatre destreses i també les tasques d’ús de la 
llengua. Les diferents parts de l’examen tenen la ponderació següent: 

Comprensió oral: 20%  

Comprensió escrita: 20%  

Expressió escrita: 20%  

Expressió i interacció orals: 20%  

Estructures lingüístiques: 20% 

El nivell global es considera adquirit si la qualificació total final és superior o igual al 60% 
sobre la totalitat de la puntuació possible. No es fa la mitjana de les àrees de la prova si 
l’examinand no ha obtingut un mínim del 50% en cada àrea. 

 

 

 



 

   

 

Criteris de correcció de les destreses productives 

o Expressió escrita:  

La prova d’expressió escrita és avaluada pel professorat avaluador  mitjançant l’ús d’una 
taula de descriptors on s’estableix el llindar d’aptitud per a escales diferents.   

S’avaluen els següents aspectes (5 punts en cada un dels ítems):  

- Adequació: s’avalua l’adequació del text a la finalitat i la situació comunicativa 
sol·licitada i també l’ ús d’ un registre lingüístic apropiat i al nombre de paraules exigit 
en cada tasca. 

- Coherència i cohesió: s’avalua la claredat expositiva i la coherència temàtica. 
L’organització apropiada de la informació en oracions i paràgrafs, amb l’ús adequat dels 
signes de puntuació. També s’avalua l’ús adequat de connectors i marcadors del discurs. 

-  Riquesa lèxica: s’avalua la varietat de vocabulari bàsic i precisió referent al contingut, 
estructures i lèxic. S’ avalua també la capacitat de variar i adequar les estructures, el 
vocabulari i els connectors als diferents aspectes de la tasca.   

- Correcció gramatical i aspectes generals: s'avaluen la presència d'estructures 
gramaticals simples i bàsiques sense errors importants que interferisquen en la 
comprensió del text. A més la presència de  varietat d'oracions i temps verbals simples 
(Präsens, Perfekt, Präteritum) i alguns complexos (Nebensätze, Relativsätze). També 
s'avalua la presència d'errors d'escriptura, així com la puntuació del text i l'ús correcte 
de majúscules. 

o Expressió i interacció orals:  

La prova d’expressió oral consisteix en un trencagel, en un monòleg i en una interacció 
per parelles.  

La part d’expressió i interacció orals és avaluada per dos examinadors els quals han 
d’emplenar una taula que estableix i avalua els criteris de competència lingüística dels 
candidats. 

A l’efecte de revisió de la prova per part dels examinadors, s’enregistren les 
intervencions dels candidats i es conserven els registres de l’avaluació escrita dels 
examinadors per poder atendre possibles reclamacions. Aquests enregistraments 
també poden ser utilitzats per a la formació dels examinadors. 

Se n’avaluen els següents aspectes (4 punts com a màxim en cada un dels ítems):  

- Compliment de la tasca: s’ avalua si la informació està relacionada amb el tema i la 
tasca i si segueix les pautes i/o punts que conformen la dita tasca, respectant els temps 
d’ intervenció establerts en les instruccions i l’ extensió s’ ajusta al que es requereix. En 
la fase d’ interacció, el candidat demostra si sap iniciar, mantindre o acabar una conversa 
o demanar aclariments quan no entén. 

- Correcció formal. Coherència i cohesió: es refereix a l’organització de la informació i 
de les idees de manera lògica perquè el discurs siga fàcilment comprensible. Així doncs, 
es considera   la capacitat de l'examinand d'enllaçar una sèrie de seqüències discursives 
curtes amb elements simples en fils seqüencials i lineals simples. Es valora també la 



 

   

 

capacitat de l'examinand a dur a terme la tasca de manera efectiva en el context 
comunicatiu adequat.  

- Capacitat expressiva. Fluïdesa: es refereix a la capacitat de l’examinand d’ expressar-
se amb un ritme prou regular per a no interrompre la comunicació amb vacil.lacions o 
pauses excessives o massa llargues per al nivell.       

- Riquesa, varietat i precisió: es considera la capacitat de l'examinand per a poder 
expressar-se de manera clara sobre temes relacionats amb la família, les aficions i els 
interessos, treball, viatges i temes de l'actualitat. S'avalua també que l'examinand use 
un repertori raonablement apropiat d'expressions relacionades amb les rutines i 
situacions del dia a dia. 

- Pronunciació i entonació: es considera que l'examinand puga parlar de manera clara i 
comprensible. La pronunciació ha de ser clarament comprensible encara que 
l'examinand mostre un clar accent estranger i hi haja errors ocasionals.  

 

Criteris de correcció de les destreses receptives 

 o Comprensió escrita:  

Es donaran dos punts per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no 
contestades no resten.  

o Comprensió oral:  

Es donaran dos punts per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no 
contestades no resten. 

  

INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA  

• Els examinands han de presentar-se al lloc de la prova a l’hora que hagen estat 
convocats. No es permetrà l’accés a l’aula de la prova quan haja acabat la crida, els 
examinands estiguen situats als seus llocs d’examen i haja començat l’audició 
corresponent. 

• Els examinands s’han d’identificar en cadascuna de les diferents proves de l’examen 
amb un document d’identificació vigent amb fotografia (DNI, carnet de conduir o 
passaport). 

Els examinands que no tinguen un document d’identificació vigent amb fotografia no 
poden accedir a la prova i, per tant, tindran una qualificació global de No presentat.  

• Tots els dispositius electrònics han d’estar apagats.  

• Les instruccions de la prova es diuen en la llengua d’examen (alemany).  

• No es pot traure de l’aula el protocol d’examen ni cap altre paper usat, ni els 
esborranys. 

 

 



 

   

 

Desenvolupament de la prova escrita 

• El responsable d’aula passa llista i indica als candidats on han de seure.  

• Els candidats únicament poden tindre damunt la taula el seu document identificador, 
bolígraf, llapis i correctors (Tipp-Ex o goma d’esborrar).  

• El professor responsable d’aula llig als candidats la informació rellevant sobre la 
normativa i realització de la prova, que inclou el procés d’etiquetatge dels exàmens; 
desprès, els reparteix la prova. A partir d’aquest moment, les instruccions de la prova es 
proporcionen en la llengua d’examen. En aquest moment, els candidats poden fer 
preguntes sobre el desenvolupament de la prova i per aclarir dubtes; en cap cas es 
poden fer preguntes sobre el contingut de l’examen.  

• Després de començar la prova, no es pot abandonar l’aula fins que hagen passat 30 
minuts des del començament o haja acabat la part de comprensió oral. 

• Comunicar-se amb altres candidats durant la realització de la prova comporta 
l‘expulsió de l’examen i la qualificació de No apte. 

 

Desenvolupament de la prova oral 

Durant la realització de la prova escrita, s’informa els examinands que seran cridats per       

fer la prova oral, i que serà enregistrada. 

Quan entren a l’aula de la prova oral, els dos examinadors que conformen el tribunal 
d’avaluació oral s’encarreguen de comprovar la identitat dels examinands, els quals han 
de presentar el seu document identificador; a continuació, comença la prova oral, que 
s’enregistra per tal de facilitar la correcció i atendre possibles revisions. 

La prova d’expressió oral consisteix en un trencagel, en un monòleg i en una interacció 
per parelles. Per preparar la intervenció, se’ls facilita un text, una imatge o document 
similar. En la situació comunicativa, el candidat ha d’assumir un paper o negociar un 
tema, i intentar arribar a acords amb l’altre examinand.  

 

MATRÍCULA 

Tota la informació sobre les proves es troba disponible en aquesta pàgina web del SLT. 

Els membres de la comissió examinadora són elegits pel Consell de Direcció de la 
Universitat Jaume I entre professorat d’idiomes dels departaments de Traducció i 
Comunicació, d'Estudis Anglesos, d’Educació i de Filologia i Cultures Europees, i tècnics 
i assessors d'idiomes del Servei de Llengües i Terminologia.  

La matrícula comença amb dos mesos d’antelació a la realització de les proves.  

La inscripció es realitza en línia mitjançant l’assistent de matrícula 
http://inscripcio.uji.es/. El pagament s’ha de fer mitjançant targeta de crèdit a través 
d’aquest formulari electrònic. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/#3
http://inscripcio.uji.es/


 

   

 

Quan acabe el termini de matrícula, els candidats reben un missatge electrònic amb tota 
la informació relativa a la publicació de la llista de persones admeses, del termini per 
presentar esmenes, de la data de publicació de les llistes definitives, i també de la data, 
l’hora i el lloc de realització de la prova, i de les normes que regeixen la realització de les 
proves. 

És possible adaptar la prova a les necessitats especials dels candidats que presenten 
algun tipus de discapacitat motriu, visual o auditiva; per això cal que la persona 
interessada informe al moment de fer la matrícula sobre el tipus i grau de discapacitat i 
presente el certificat mèdic oficial corresponent. L’acceptació de les sol·licituds està 
condicionada a l’antelació amb què siguen cursades. En tot cas, d’acord amb la 
normativa de la Universitat Jaume I: 

- Es facilitarà l’adaptació dels sistemes d’avaluació a l’estudiantat que, per raons 
especials justificades, no puga participar del sistema comú. 

- Els sistemes d’avaluació s’adaptaran a les necessitats especials de les persones 
amb discapacitat, garantint sempre els seus drets i afavorint-ne la integració en 
els estudis universitaris. 

En tot cas, cal consultar amb la Unitat de Suport Educatiu de la Universitat Jaume I. 

Justificants d’assistència  

Els candidats que ho necessiten, poden sol·licitar un justificant d’assistència a la prova 
al professorat responsable de l’aula.  

Comunicació de resultats i emissió de certificats  

Els resultats de l’avaluació es poden consultar, de manera personalitzada i en línia, en 
aquesta pàgina web, en un termini no superior a un mes des de la realització de la prova. 
Hi consta la llengua, el nivell i l’Apte o No apte; a més, també hi ha la qualificació 
detallada per destreses. 

També s’informa per correu electrònic de la publicació dels resultats i del termini per 
recollir els certificats, si escau. Només s’emeten certificats a les persones que han 
obtingut la qualificació d’Apte. 

 

Revisions i reclamacions  

 Les sol·licituds de revisió o reclamació hauran d’adreçar-se al Servei de Llengües i 
Terminologia en un termini màxim de 3 dies des de la publicació dels resultats en web, 
mitjançant el Registre General de la Universitat Jaume I. S’haurà d’indicar el motiu de la 
reclamació. Aquest procediment seguirà la normativa pròpia de l’UJI. 

 

DUBTES I CONSULTES 

Acreditació lingüística: http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/#3  

infoslt@uji.es; 964728880 

cal@uji.es; 967729468 

http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23154
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/#3
mailto:infoslt@uji.es
mailto:cal@uji.es

