
CANDIDAT A

Material propietat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ús restringit a les proves de certificació d’EOI

CATALÀ
IN 0000

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escoles Oficials d’Idiomes

a)  Descriu la  fotografia i explica una experiència del passat relacionada amb la imatge 
i/o amb el tema de la prova. A continuació, respon les preguntes que et farà el teu 
company sobre la teva experiència i/o el tema de la prova.

b)  Després d’escoltar la intervenció del teu company, fes-li dues preguntes sobre la seva 
experiència del passat i/o el tema de la prova (demana-li detalls, més informació, 
opinió, etc.).

c)  Responeu les preguntes que l’examinador us farà sobre el tema de la prova.

Part 2

Disposes d’1 minut per preparar aquesta part de la prova.

Intercanvieu les vostres opinions a partir d’una o més de les afirmacions següents: 

1. Aprendre idiomes
Part 1

Disposes de 2 minuts per llegir les instruccions i preparar la teva intervenció.

http://media1.popsugar-assets.com

El millor per aprendre un idioma és tenir un professor nadiu

Si no s’aprèn de petit, és molt difícil dominar una llengua estrangera

Les pel·lícules i sèries no s’haurien de doblar



CANDIDAT B

Material propietat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ús restringit a les proves de certificació d’EOI

CATALÀ
IN 0000

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escoles Oficials d’Idiomes

a)  Escolta la intervenció del teu company i fes-li dues preguntes sobre la seva experiència 
del passat i/o el tema de la prova (demana-li detalls, més informació, opinió, etc.). 

b)  Descriu la fotografia i explica una experiència del passat relacionada amb la imatge 
i/o amb el tema de la prova. A continuació, respon les preguntes que et farà el teu 
company sobre la teva experiència i/o el tema de la prova.

c)  Responeu les preguntes que l’examinador us farà sobre el tema de la prova.

Part 2

Disposes d’1 minut per preparar aquesta part de la prova.

Intercanvieu les vostres opinions a partir d’una o més de les afirmacions següents: 

1. Aprendre idiomes
Part 1

Disposes de 2 minuts per llegir les instruccions i preparar la teva intervenció.

www.anglo-continental.com

El millor per aprendre un idioma és tenir un professor nadiu

Si no s’aprèn de petit, és molt difícil dominar una llengua estrangera

Les pel·lícules i sèries no s’haurien de doblar


