Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

BLOC 5. EXPRESSIÓ ORAL I INTERACCIÓ. (25 PUNTS)
(Exemplar per a l’examinand/examinanda)

Juny de 2019

MODEL 1

1. Presentació. (no puntua)

2. Interacció.
L’ajuntament d’un municipi ha prohibit la circulació de patinets elèctrics en el
centre de la vila. Dos veïns mantenen una conversa sobre aquesta mesura.
(15 punts)

— Examinand A. No estau d’acord amb aquesta restricció, perquè pensau, entre altres
motius, que l’ús d’aquest vehicle facilita els desplaçaments de les persones.

— Examinand B. Sou partidari d’aquesta prohibició, perquè considerau, entre altres
raons, que està bé aplicar normes per a aquest nou tipus de vehicles.

3. Intervenció individual.
Heu anat amb la família a passar el dia a la platja i heu presenciat una brega entre
dos turistes. La policia local ha hagut d’actuar per resoldre el conflicte i, a
continuació, demana què ha passat a la gent que ha viscut la situació. Contau el
succés amb el màxim de detall. (10 punts)
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MODEL 2

1. Presentació. (no puntua)

2. Interacció.
En un centre de treball es parla d’organitzar algun esdeveniment lúdic per al
conjunt del personal. Dos companys de feina mantenen una conversa sobre aquesta
iniciativa. (15 punts)

— Examinand A. Proposau anar un dia a la platja, perquè, entre altres motius, és l’estiu i
pensau que la majoria del personal hi estarà d’acord.

— Examinand B. Voleu proposar un sopar a un nou restaurant de moda, perquè, entre
altres raons, pensau que agradarà a gran part dels companys.

3. Intervenció individual.
Heu anat a comprar a una botiga d’un carrer comercial i heu presenciat com dos
lladres entraven i robaven productes i diners. La policia local ha acudit a fer acta del
furt i, a continuació, demana què ha passat a la gent que ha viscut la situació.
Contau el succés amb el màxim de detall. (10 punts)
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