
La prova consisteix en un test d

 
 
 
       -  Es podrà demanar als 

 
 

- En determinats casos, i en funció del resultat del test,
en àrab. 

 
 
    - La durada aproximada de l
per a l’expressió escrita i 10 minuts per a l’entrevista.

 
 

 
- El barem aproximat de correcció del test és 

 
 

- d´    1  a 5 punts   (ambdós 
- de   6  a 10 punts (ambdós i
- de 11  a 20 punts (ambdós i
- de 21  a 30 punts (ambdós inclosos):
- de 31  a 40 punts (ambdós incl
- de 41  a 50 punts (ambdós inclosos):
- de 51  a 60 punts (ambdós inclosos):         

 
 

No es pot presentar sol·licitud de revisió.
 

El dia de la prova s’ha de presentar el DNI o NIE

DEPARTAMENT D’ÀRAB

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA D’ANIVELLACIÓ 

 

 
El nivell de dificultat del test es progressiu. No és necessari realitzar tota la prova. Quan el 
candidat consideri que el nivell de dificultat de les preguntes és massa elevat per als seus 
coneixements pot deixar de contestar les preguntes restants. 

 

 
 

est de 60 preguntes d’elecció múltiple sobre ús de la llengua

 candidats que realitzin una prova d’expressió escrita.

En determinats casos, i en funció del resultat del test, es realitzarà una petita entrevista 

La durada aproximada de la prova és de 35 minuts per al test d’elecció múltiple, 
per a l’expressió escrita i 10 minuts per a l’entrevista. 

El barem aproximat de correcció del test és el següent: 

punts   (ambdós inclosos):          Curs Bàsic A1
punts (ambdós inclosos):          Curs Bàsic A
punts (ambdós inclosos):          Curs Bàsic A2.2
punts (ambdós inclosos):          Curs Interme

0 punts (ambdós inclosos):          Curs Intermedi 2
0 punts (ambdós inclosos):          Curs Avançat

a 60 punts (ambdós inclosos):                   Curs Avançat 2

No es pot presentar sol·licitud de revisió. 

e la prova s’ha de presentar el DNI o NIE. 
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est es progressiu. No és necessari realitzar tota la prova. Quan el 
candidat consideri que el nivell de dificultat de les preguntes és massa elevat per als seus 
coneixements pot deixar de contestar les preguntes restants.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

sobre ús de la llengua i lèxic. 

una prova d’expressió escrita. 

es realitzarà una petita entrevista 

est d’elecció múltiple, 15 minuts 

Curs Bàsic A1 
Curs Bàsic A2.1 
Curs Bàsic A2.2 

ntermedi 1 
Curs Intermedi 2 

Avançat 1 
Curs Avançat 2 
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est es progressiu. No és necessari realitzar tota la prova. Quan el 
candidat consideri que el nivell de dificultat de les preguntes és massa elevat per als seus 


