AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC 2016-2017 2n ESO
PAUTES D’APLICACIÓ DE LES PROVES DE COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ
LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS
L’aplicador llegirà les instruccions generals i, a continuació, aquestes instruccions
específiques. En acabar, engegarà el reproductor d’MP3 o l’ordinador del professor
proveït d’altaveus, perquè l’alumnat pugui escoltar les dues audicions.
L’aplicador ha d’anar amb compte i s’ha d’assegurar que descarrega el fitxer MP3
corresponent a la prova de comunicació lingüística en anglès.
Atenció: els seixanta minuts que dura la prova comencen a comptar a partir del
començament de l’audició.

INSTRUCCIONS
L’aplicador dirà:
“En aquesta prova, primer disposareu de dos minuts per llegir les preguntes referides al
primer text oral que escoltareu dues vegades, mentre, haureu de contestar les preguntes
referides a aquest; llavors seguireu el mateix procés amb el segon text. A continuació,
redactareu dos textos i, finalment, haureu de llegir dos textos i contestar-ne les
preguntes. Recordau que heu de posar molta atenció i fer-ho tan bé com pugueu.
Al llarg de la prova trobareu distints tipus de preguntes. Algunes tenen quatre opcions de
resposta (A, B, C, D). Heu de triar-ne la correcta i encerclar, al full de respostes, la lletra
corresponent a aquesta. Si després d’haver encerclat una lletra, decidiu canviar-la, retxau
amb una X la primera elecció i encerclau la nova resposta.
En altres preguntes, haureu de completar la resposta a l’espai en blanc assenyalat al vostre
full de respostes.
Recordau que disposau d’una hora per realitzar la prova, per tant, treballau sense perdre el
temps.
Anam a començar: obriu a l’ordinador el model que teniu assignat al full de respostes i
situau-vos a la pregunta 1. (En aquest moment, l’aplicador esperarà a que tots els alumnes
tenguin el seu model obert, amb la pregunta 1 a la pantalla) Ara, escoltau l’audició i, al
mateix temps, contestau les preguntes dels textos orals al full de respostes. Comença
l’audició.”
(En aquest moment, l’aplicador ha d’engegar la reproducció.)
(En acabar d’escoltar la Comprehension 1, els alumnes tornen a disposar de dos minuts per
llegir les preguntes de la Comprehension 2 i, llavors, mentre escolten l’audició dues vegades,
han de contestar-les. A la gravació està prevista la pausa de dos minuts per llegir les
preguntes del primer text i la pausa de dos minuts per llegir les corresponents al segon. A la
gravació s’avisa de l’acabament de l’audició i de la continuació de la prova.)
L’aplicador, cinc minuts abans d’acabar la prova, avisarà els alumnes que han d’acabar:
“Queden cinc minuts, hauríeu d’acabar!”

