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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
Societat i turisme 
LS Comprensió oral / expressió oral 
Level A1 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Salut 

 105 POT respondre preguntes senzilles del tipus "Què li fa mal?" i entendre instruccions senzilles com ara  
 "Prengui's això tres cops al dia". 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 3 

 36 POT fer preguntes senzilles sobre fets i entendre les respostes sempre que s'expressin en llenguatge  
 senzill (per exemple, "On és el menjador?", "És al primer pis", etc.). 
 37 POT fer una queixa de manera molt senzilla, com ara "L'aigua és freda" 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 5 

 69 POT participar en una conversa bàsica, sobre un tema previsible i de tipus objectiu; per exemple, país  
 d'origen, família, escola, etc. 
 66 POT entendre explicacions senzilles, com ara informació sobre els membres de la família amfitriona i la  
 distribució de la casa. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Viatge 

 114 POT entendre direccions senzilles, per exemple "Giri a l'esquerra al final de la carretera". 

Level A2 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Contactes personals (a distància) 

 515 POT entendre un missatge telefònic senzill i confirmar-ne els detalls. 
 187 POT participar en una conversa telefònica senzilla amb una persona coneguda sobre un tema previsible,  
 per exemple els preparatius d'un viatge. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Salut 

 102 POT entendre qüestions senzilles i instruccions; per exemple, "Compri això a la farmàcia", "Quedi's al llit". 
 101 POT indicar la naturalesa d'un problema a un professional de la salut, utilitzant, potser , gestos i llenguatge 
  corporal. 
 100 POT demanar una visita mèdica en persona i entendre'n la resposta. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 1 

 2 POT anar a una botiga i demanar el que vol si el gènere està exposat. POT demanar preus i quantitats.  
 POT entendre els preus quan els hi indiquen. 
 7 POT intercanviar informació bàsica, relacionada amb el lloc que ha d'ocupar o ocupa en una cua, etc.,  
 amb altres clients. 
 4 POT, quan sigui adequat, regatejar amb moltes limitacions en un mercat , amb l'ajut de llenguatge corporal 
  (dits, moviments amb el cap, etc.) 
 3 POT demanar el que necessita si es tracta d'alguna cosa que el botiguer pugui entendre fàcilment. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 2 

 22 POT anar a un autoservei o a un establiment similar i demanar el que vol. 
 21 OT queixar-se de manera molt senzilla; per exemple,  "El menjar és fred". 
 19 POT fer preguntes senzilles sobre la carta i entendre respostes senzilles. 
 18 POT cridar l'atenció del personal de manera adequada i demanar menjar en un restaurant. 
 20 POT expressar una opinió sobre el menjar. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 3 

 40 POT exposar una queixa sobre qüestions senzilles; per exemple, "El llum de la meva habitació no funciona". 
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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
 35 POT reservar una habitació (en persona) en un hotel, pensió, etc. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 5 

 70 POT fer preguntes relacionades amb la majoria de qüestions habituals que s'acostumen a produir en  
 instal·lar-se a casa d'una família. 
 68 POT entendre i fer preguntes sobre normes / convencions de la casa, com ara l'horari dels àpats. ÉS  
 PROBABLE que necessiti explicacions amb demostracions i/o consultar un diccionari per a tractar temes  
 del tipus, per exemple, com s'encén l'escalfador. 
 75 POT expressar opinions d'una manera limitada. POT participar en una "petita xerrada" amb gent del seu  
 nivell (edat, bagatge cultural...) 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 6 

 85 POT demanar canvi de moneda en un banc (per exemple, "Puc canviar això aquí?"). 
 87 POT sol·licitar serveis de correus senzills (per exemple, "Vull enviar això a Bòsnia", "Un segell per enviar  
 una carta urgent, si us plau"). 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Urgències 

 130 POT trucar a un número d'urgències, indicar-ne el lloc i sol·licitar el servei oportú. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Viatge 

 117 POT donar i entendre direccions senzilles, sempre que no siguin llargues i/o complexes. 
 113 POT anar a un centre d'informació de viatges, per exemple una estació de tren / autobús, i demanar   
 informació sobre com anar d'A a B. POT fer reserves de bitllets. 
 112 POT, en arribar a un país estranger, respondre preguntes habituals com ara "Quant de temps s'hi  
 estarà?" i respondre adequadament a instruccions del tipus "Obri la maleta", etc. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Visitar llocs d'interès 

 135 POT entendre a grans trets la informació senzilla donada en una visita guiada en una situació previsible;  
 per  exemple "Aquest és l'edifici de la Pedrera, construït per Gaudí"". 
 137 POT demanar i entendre la informació sol·licitada en una oficina de turisme, sempre que sigui de tipus  
 conegut, no especialitzat. 
 139 POT fer preguntes senzilles per demanar més informació com, per exemple, "Quan es va construir?" 
 140 POT donar explicacions senzilles sobre llocs coneguts. 

Level Beg 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Contactes personals (a distància) 

 186 POT entendre missatges telefònics senzills, per exemple "Arribarem demà a dos quarts de cinc". 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 2 

 17 POT anar a un autoservei o a un establiment de menjar ràpid i demanar menjar, especialment en aquells  
 llocs on el menjar en venda o bé està exemplificat visualment o bé es pot assenyalar. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 5 

 67 POT fer preguntes senzilles sobre fets, com ara, "On és el bany?". 

Level B1 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Relacions 

 156 POT participar en una conversa en una situació informal o semiformal durant un curt període de temps. 
 154 POT expressar preferències i aversions en contextos coneguts utilitzant un llenguatge senzill, com ara  
 "M'agrada / No m'agrada...". 
 155 POT contribuir a una conversa senzilla de tipus habitual. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Salut 

 106 POT explicar els símptomes en termes senzills a la farmàcia, a l'hospital, a cal metge o a cal dentista. 
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 107 POT demanar consell i entendre'n la resposta, sempre que es doni en llenguatge corrent. 
 103 POT demanar una visita mèdica per telèfon i entendre'n la resposta. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 1 

 503 Pot entendre les explicacions del botiguer sobre les diferències entre dos o més productes que serveixen  
 bàsicament per al mateix. 
 6 POT regatejar en el mercat si el que ha adquirit és un article relativament senzill i si la transacció es limita  
 a l'intercanvi de l'article per diners. 
 5 POT anar a una botiga i demanar la majoria de coses que vol. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 2 

 23 POT fer preguntes bàsiques sobre el menjar i entendre la majoria d'explicacions que s'acostumen a  
 produir en establiments d'aquest tipus (per exemple, quan un vegetarià, algú que observa lleis dietètiques  
 o que té prohibits determinats menjars per raons mèdiques ha de vigilar els continguts d'un plat). 
 25 POT exposar queixes sobre qüestions senzilles, per exemple, sobre el servei o el compte. 
 24 POT demanar menjar en un restaurant. POT fer preguntes bàsiques sobre el menjar de la carta i sobre els 
  serveis disponibles (per exemple, ús de targetes de crèdit, disponibilitat de trones o mitges racions per a  
 nens). 
 28 POT felicitar el personal del restaurant sobre el menjar i/o el servei i sortir-se'n. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 3 

 41 POT expressar la seva satisfacció sobre si l'allotjament que s'ofereix respon a totes les seves necessitats. 
 38 POT reservar una habitació en un hotel per telèfon. 
 39 POT afrontar la majoria de situacions que s'acostumen a produir en un hotel, com donar i entendre  
 missatges, fer un encàrrec, etc. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 4 

 53 POT entendre la informació bàsica per llogar una habitació / un pis / una casa; per exemple, cost per  
 setmana, normes senzilles per utilitzar una cuina compartida, etc. 
 55 POT exposar una queixa senzilla, com ara "La cuina s'ha espatllat. Pot canviar-la?". 
 56 POT entendre els punts principals d'un contracte de lloguer si està expressat en un llenguatge corrent. 
 58 POT expressar la seva satisfacció sobre si l'allotjament que s'ofereix respon a totes les seves necessitats. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 5 

 71 POT participar en una conversa habitual sobre temes previsibles. 
 73 POT expressar opinions sobre temes abstractes / culturals d'una manera limitada. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 6 

 86 POT sol·licitar d'obrir un compte en un banc sempre que el procediment sigui senzill. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Urgències 

 131 POT indicar el tipus de problema i entendre les instruccions i les preguntes senzilles. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Viatge 

 121 POT entendre anuncis públics a l'aeroport, estacions, i en avions, autobusos o trens. 
 115 POT anar a una agència de lloguer i demanar informació per llogar un cotxe, un vaixell, etc. POT entendre  
 informació bàsica com, per exemple, cost per hora / dia. 
 116 POT afrontar la majoria de situacions habituals que s'acostumen a produir quan es fan els preparatius  
 d'un viatge mitjançant una agència de viatges o quan s'està viatjant (per exemple, comprar els bitllets,  
 facturar l'equipatge a l'aeroport). 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Visitar llocs d'interès 
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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
 136 POT donar informació senzilla a un visitant sobre llocs coneguts, per exemple la seva escola, ciutat, etc.  
 POT respondre preguntes senzilles i previsibles. 
 138 POT entendre a grans trets una visita guiada si el tipus de lloc visitat (catedral, galeria d'art, etc.) és  
 conegut. 
 142 POT demanar aclariments i més explicacions, i és probable que n'entengui la resposta. 
 141 POT entendre la majoria de les coses que es diuen en la majoria de les visites guiades. 

Level B2 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Contactes personals (a distància) 

 188 POT participar en una conversa informal per telèfon amb una persona coneguda sobre temes diversos. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Relacions 

 167 POT participar en converses/discussions informals amb lapsus només ocasionals d'adequació i de  
 comprensió. 
 509 POT expressar opinions sobre qüestions abstractes/culturals i defensar-les. 
 162 POT expressar opinions d'una manera limitada. 
 160 POT expressar opinions sobre temes abstractes / culturals d'una manera limitada. 
 159 POT mantenir una conversa informal durant un període de temps raonable, sempre que sigui de tipus  
 especialment previsible. 
 157 POT parlar sobre temes culturals, per exemple de música, de manera senzilla. 
 161 POT mantenir una conversa sobre una varietat bastant àmplia de temes: per  exemple, experiències  
 personals o professionals i esdeveniments d'actualitat. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 1 

 10 POT demanar el reemborsament o el canvi d'un gènere defectuós o no sol·licitat i sortir-se'n. 
 9 POT regatejar les coses que vol i arribar a un acord. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 2 

 27 POT queixar-se sobre la majoria de situacions que probablement es produeixen en un restaurant i sortir- 
 se'n. 
 505 Pot entendre les explicacions sobre la manera de cuinar un menjar determinat. 
 26 POT demanar menjar i sol·licitar aclariments sobre els plats de la carta. POT mantenir una conversa  
 relacionada amb la naturalesa i la qualitat del menjar. POT entendre la majoria d'explicacions sobre el que  
 hi ha a la carta, però necessitarà un diccionari per als termes culinaris. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 3 

 42 POT discutir / reclamar sobre la majoria d'aspectes problemàtics que es poden produir en aquest entorn i  
 sortir-se'n. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 4 

 57 POT discutir sobre la majoria d'aspectes problemàtics que normalment es produeixen en aquest entorn, fer 
  reclamacions i sortir-se'n. 
 54 POT entendre els punts principals d'un contracte de lloguer; per exemple, dipòsits, pagament de  
 despeses,  etc., i fer preguntes senzilles sobre aquests temes. 
 501 Pot fer sollicituds; per exemple, la installació d'un telèfon. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 5 

 74 POT mantenir una conversa sobre una varietat bastant àmplia de temes: per exemple, experiències  
 personals i professionals i esdeveniments actuals. 
 77 POT copsar matisos de significat / d'opinió. 
 79 POT participar en converses / discussions informals amb lapsus només ocasionals i insignificants  
 d'adequació i comprensió. 
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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 6 

 88 POT entendre, per exemple, explicacions habituals sobre quan s'emetrà l'extracte del compte, quan es farà 
  efectiu un pagament amb targeta de crèdit, etc. sempre que l'explicació es faci de manera senzilla. 
 89 POT explicar ,en llenguatge senzill, problemes com ara el retard en l'arribada de diners de l'estranger. 
 90 POT fer preguntes relacionades amb els diferents tipus de serveis de correus i entendre'n les respostes  
 sempre que l'interlocutor s'adapti al seu nivell de llengua. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Urgències 

 132 POT donar informació sobre un incident; per exemple, descriure les circumstàncies d'un robatori a la  
 policia, donar detalls d'una avaria del vehicle. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Viatge 

 120 POT afrontar la majoria de situacions que s'acostumen a produir en llogar un cotxe / un iot, etc. 
 119 POT afrontar tot tipus de preparatius d'un viatge i viatjar. 
 118 POT tractar la majoria de temes relacionats amb el fet de llogar un cotxe/ vaixell, etc. 

Level C1 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Relacions 

 164 POT mantenir converses de tipus informal durant un llarg període de temps i discutir temes abstractes /  
 culturals amb un bon grau de fluïdesa i varietat d'expressió. 
 165 POT copsar matisos de significat / opinió 
 510 POT parlar de temes complexos o delicats sense dificultat. 
 511 POT participar en converses informals de manera adequada i amb una bona comprensió de l'humor, la  
 ironia i les referències culturals implícites. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Salut 

 108 POT demanar informació sobre els serveis sanitaris, els drets per accedir-hi i els tràmits necessaris i sortir- 
 se'n. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 5 

 76 POT mantenir converses de tipus informal durant un llarg període de temps i discutir temes abstractes /  
 culturals amb un bon grau de fluïdesa i varietat d'expressió. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 6 

 91 POT afrontar la majoria de transaccions habituals en un banc o a correus i sortir-se'n. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Visitar llocs d'interès 

 143 POT acompanyar visitants i donar una descripció detallada d'un lloc. 

Level C2 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Salut 

 507 Pot descriure símptomes no visibles de diferents tipus de dolor: per exemple, 'punxades', 'palpitacions', etc. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 1 

 504 Pot abordar transaccions complexes o delicades, per exemple l'exportació d'una antiguitat. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Supervivència quotidiana 4 

 59 POT entendre detalls d'un contracte de lloguer; per exemple, els detalls tècnics i les seves implicacions  
 legals. 
S
 expressió oral 

ocietat i turisme Comprensió oral /  Viatge 

 508 POT entendre les condicions detallades i complexes d'un lloguer; per exemple, les condicions relacionades 
  amb una avaria o el robatori d'un cotxe llogat. 
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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
Societat i turisme 
R Comprensió lectora 
Level A1 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 1 

 12 POT entendre els indicadors dels magatzems (informació sobre en quins pisos estan situades les  
 seccions) i direccions (per exemple, on trobar els ascensors). 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 2 

 29 POT entendre la majoria de descripcions dels plats habituals que es troben normalment en un autoservei o 
  en un establiment de menjar ràpid, especialment si aquests establiments són coneguts internacionalment   
 (per exemple, MacDonalds). 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 3 

 44 POT entendre les normes i la retolació senzilles d'hotels, per exemple, "Menjador". POT entendre la  
 informació bàsica dels hotels, per exemple, l'horari en què se serveixen els àpats. 
Societat i turisme Comprensió lectora Visitar llocs d'interès 

 146 POT entendre punts clau, com ara dates, horaris de sortida i preus, en un fullet o catàleg en un centre  
 d'informació turística. 
Level A2 
Societat i turisme Comprensió lectora Contactes personals (a distància) 

 192 POT entendre idees i opinions si s'exposen de manera senzilla. 
 191 POT entendre una carta que descrigui persones o esdeveniments. 
 190 POT entendre opinions expressades de manera senzilla, per exemple "No m'agrada el futbol". 
Societat i turisme Comprensió lectora Mitjans de comunicació / esdeveniments culturals 

 180 POT entendre el sentit general d'un reportatge d'esdeveniments en un diari, si el tema és conegut i hi ha  
 un alt nivell de predictibilitat. 
 177 POT identificar els temes dels programes de TV, etc., especialment si disposa de l'ajut d'indicis visuals. 
 179 POT entendre la informació sobre dates, horaris, llocs, etc., en una cartellera. 
 183 POT entendre el sentit general d'un article que expressi un punt de vista. 
 178 POT identificar les seccions d'un diari. 
Societat i turisme Comprensió lectora Salut 

 111 POT extreure informació bàsica dels prospectes dels medicaments; per exemple: "No és convenient   
 prendre-ho si s'ha de conduir", etc. 
 110 POT entendre instruccions bàsiques, com ara "S'ha de prendre després dels àpats". 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 1 

 11 POT entendre les indicacions de preus i una varietat d'anuncis, com ara "Oferta especial" en uns grans  
 magatzems o en una botiga. 
 14 POT entendre la majoria d'etiquetes senzilles; per exemple, de llaunes de menjar. 
 13 POT entendre les etiquetes de productes com ara "Teixits", "Pasta de dents", etc. 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 2 

 32 POT entendre els comptes; per exemple, si el servei està inclòs. 
 30 POT fer-se una idea del contingut d'una carta habitual. 
 34 POT entendre la majoria de les coses que hi ha en una carta estàndard, especialment en restaurants on,  
 per la seva naturalesa, la carta és força predictible. 
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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 3 

 43 POT entendre una carta senzilla referent a la (no) disponibilitat d'habitacions en un hotel. 
 46 POT entendre els anuncis i fullets dels hotels. 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 4 

 60 POT extreure informació bàsica d'un contracte de lloguer, com ara el cost per setmana. 
 61 POT localitzar anuncis d'allotjament en un diari i en un tauler d'anuncis i entendre'n els preus, noms de  
 contacte, telèfons i ubicacions. 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 6 

 94 POT, amb l'ajut del personal del banc, emplenar un imprès per poder, per exemple, obrir un compte. 
 92 POT entendre a quin lloc ha d'anar en un banc o a correus tot llegint els rètols (per exemple, "Pagaments", 
  "Divises"). 
Societat i turisme Comprensió lectora Urgències 

 133 POT entendre avisos descriptius sobre serveis d'urgència i com trucar-hi. 
Societat i turisme Comprensió lectora Viatge 

 124 POT entendre horaris, pantalles d'arribades i sortides de vol, etc. 
 122 POT entendre els impresos senzills, per exemple una targeta de desembarcament, necessaris per entrar  
 en un país estranger. 
 125 POT entendre la informació que donen els fullets i els plànols. 
 123 POT, quan viatja en cotxe, entendre els rètols més habituals de la carretera, per exemple "Carretera  
 tallada". 
Societat i turisme Comprensió lectora Visitar llocs d'interès 

 145 POT entendre rètols públics. 
 147 POT entendre quines són les principals atraccions d'una ciutat, àrea, etc., descrites en un fullet o catàleg. 
 150 POT entendre a grans trets una descripció d'un indret turístic visitat, per exemple un castell. 
 149 POT entendre els principals punts d'informació d'un cartell. 
 148 POT entendre fullets / catàlegs d'un centre d'informació turística. 

Level Beg 
Societat i turisme Comprensió lectora Contactes personals (a distància) 

 189 POT entendre informació senzilla, per exemple, d'un amic per correspondència eventual (per exemple, "Em 
  dic Anita. Tinc 16 anys i vaig a l'escola de..."). 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 2 

 31 POT entendre els termes habituals (per exemple, "pollastre") en una carta estàndard. 

Level B1 
Societat i turisme Comprensió lectora Contactes personals (a distància) 

 193 POT entendre una carta que exposi opinions personals. 
Societat i turisme Comprensió lectora Mitjans de comunicació / esdeveniments culturals 

 184 POT entendre la majoria d'articles i reportatges de tipus general no especialitzat. 
 182 POT entendre un article o un reportatge de tipus factual (sobre fets i esdeveniments) en un diari / revista. 
Societat i turisme Comprensió lectora Salut 
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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
 109 POT identificar un medicament indicat per a molèsties comunes (per exemple, mal de coll, mal de cap, etc.) 
  en venda en una farmàcia. 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 1 

 15 POT seguir instruccions senzilles d'un envàs (per exemple, les instruccions de cocció en un paquet de  
 pasta). 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 2 

 33 POT entendre un ventall bastant ampli de productes en una carta estàndard. 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 3 

 47 POT entendre la informació senzilla que es pot trobar en els hotels, etc. 
 45 POT entendre les cartes habituals dels hotels. 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 4 

 63 POT entendre els punts principals d'un contracte de lloguer sempre que estigui escrit en llenguatge  
 corrent. 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 6 

 93 POT entendre els missatges d'un caixer automàtic. 
 95 POT distingir si la correspondència bancària és personal o publicitària. 
Societat i turisme Comprensió lectora Viatge 

 128 POT entendre la informació que donen les guies turístiques. 
Societat i turisme Comprensió lectora Visitar llocs d'interès 

 152 POT llegir les notes descriptives de les obres dels museus i els plafons explicatius de les exposicions. 
 151 POT entendre la majoria de fullets turístics, guies turístiques, etc. 

Level B2 
Societat i turisme Comprensió lectora Contactes personals (a distància) 

 194 POT entendre què es diu en una carta personal, fins i tot si s'utilitza un llenguatge col·loquial. 
Societat i turisme Comprensió lectora Mitjans de comunicació / esdeveniments culturals 

 514 Pot llegir els mitjans de comunicació escrits amb l'objectiu d'obtenir ràpidament una informació, amb una  
 bona comprensió. 
 181 POT entendre opinions si estan expressades de manera senzilla. 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 1 

 16 POT entendre les instruccions de funcionament d'aparells; per exemple, d'una màquina d'afaitar elèctrica. 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 6 

 97 POT entendre la majoria de la documentació bancària habitual i de les comunicacions escrites que rep  
 d'un banc. 
 96 POT copsar el significat general de la documentació bancària senzilla, per exemple un fullet explicatiu  
 sobre la diferència entre diversos tipus de comptes. 
Societat i turisme Comprensió lectora Urgències 

 134 POT llegir, entendre i donar el vist-i-plau a una declaració feta a la policia. 
Societat i turisme Comprensió lectora Viatge 

 126 POT entendre els punts principals d'un contracte de lloguer de vehicles. 
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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 

Level C1 
Societat i turisme Comprensió lectora Mitjans de comunicació / esdeveniments culturals 

 513 POT entendre opinions o arguments complexos com els que s'expressen en els diaris (articles de fons i  
 d'opinió). 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 4 

 62 POT entendre anuncis d'allotjament captant la majoria d'abreviacions i termes utilitzats. 

Level C2 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 2 

 502 Pot entedre un menú de restaurant que inclogui un repertori ampli de termes culinaris. 
Societat i turisme Comprensió lectora Supervivència quotidiana 4 

 537 POT entendre detalls d'un contracte de lloguer; per exemple, els detalls tècnics i les seves implicacions  
 legals. 
Societat i turisme Comprensió lectora Viatge 

 127 POT entendre detalladament el contracte de lloguer d'un cotxe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
Societat i turisme 
W Expressió escrita 
Level A1 
Societat i turisme Expressió escrita Supervivència quotidiana 5 

 81 POT deixar un missatge senzill per a la família amfitriona que digui, per exemple, on va i quan tornarà (per  
 exemple, "Vaig a l'escola: tornaré a les 5 de la tarda"). 
Level A2 
Societat i turisme Expressió escrita Contactes personals (a distància) 

 199 POT expressar opinions usant un llenguatge previsible. 
 196 POT comunicar la informació personal rutinària a, per exemple, un amic per correspondència i POT  
 expressar opinions del tipus "No m'agrada...". 
 195 POT escriure cartes senzilles del tipus "agraïment". 
Societat i turisme Expressió escrita Supervivència quotidiana 3 

 49 POT registrar-se en un hotel (omplir impresos). 
 51 POT emplenar la majoria d'impresos relacionats amb informació personal. 
Societat i turisme Expressió escrita Supervivència quotidiana 4 

 64 POT emplenar la majoria d'impresos relacionats amb informació personal. 
Societat i turisme Expressió escrita Supervivència quotidiana 5 

 82 POT escriure una carta per presentar-se a una família amfitriona o a una família amb la qual es fa un  
 intercanvi , que sigui curta i senzilla: que contingui la informació bàsica i objetiva com ara el nom, l'edat, etc. 
 83 POT escriure una nota d'agraïment o felicitació. 
Societat i turisme Expressió escrita Supervivència quotidiana 6 

 99 POT emplenar els impresos de correus (per exemple, per enviar una carta certificada). 
 98 POT emplenar la informació personal dels impresos, per exemple per fer-se client d'un banc. 

Level B1 
Societat i turisme Expressió escrita Contactes personals (a distància) 

 197 POT escriure cartes senzilles sobre fets i esdeveniments. 
 200 POT escriure cartes de tipus habitual en general. 
Societat i turisme Expressió escrita Supervivència quotidiana 3 

 48 POT escriure un fax o una carta senzilla demanant informació sobre la disponibilitat d'allotjament, sempre  
 que es limiti a reservar una habitació i a qüestions similars. 
 50 POT escriure a un hotel per tal de confirmar l'allotjament, etc. 
Societat i turisme Expressió escrita Supervivència quotidiana 5 

 84 POT escriure cartes sobre una varietat limitada de temes previsibles relacionats amb l'experiència  
 personal. 
Societat i turisme Expressió escrita Viatge 

 129 POT emplenar els impresos estàndard, com les targetes de desembarcament, necessaris durant un viatge. 

Level B2 
Societat i turisme Expressió escrita Contactes personals (a distància) 

 198 POT escriure cartes d'agraïment, condol i felicitació. 
 201 POT expressar opinions i donar-ne les raons. 
 202 POT escriure cartes sobre la majoria de temes. Pot tenir dificultats amb el vocabulari. 
Societat i turisme Expressió escrita Supervivència quotidiana 3 
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 52 POT escriure la majoria de cartes que necessitarà per trobar un allotjament satisfactori en un hotel o en  
 una pensió. 
Societat i turisme Expressió escrita Supervivència quotidiana 4 

 65 POT escriure la majoria de cartes que necessitarà per trobar un allotjament satisfactori. 

Level C1 
Societat i turisme Expressió escrita Contactes personals (a distància) 

 516 POT escriure cartes sobre qualsevol tema amb una bona expressió i correcció. 
Societat i turisme Expressió escrita Supervivència quotidiana 3 

 506 Pot preguntar sobre la disponibilitat de serveis; per exemple, sobre facilitats per a persones discapacitades 
  o com preparar una dieta especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
Estudis 
LS Comprensió oral / expressió oral 
Level A1 
Estudis Comprensió oral /  Conferències, xerrades, presentacions i demostracions 
 expressió oral 
 315 POT fer preguntes molt senzilles per demanar informació, com ara "Què és això?". POT entendre  
 respostes d'una o de dues paraules. 
Level A2 
Estudis Comprensió oral /  Conferències, xerrades, presentacions i demostracions 
 expressió oral 
 316 POT entendre alguns fragments d'una conferència només si l'orador  s'adapta amb cura als parlants no  
 nadius. 
 318 POT entendre el sentit general d'una conferència, demostració o presentació sobre un tema conegut o  
 previsible si el missatge s'expressa amb un llenguatge senzill. 
 523 POT comprendre i respondre preguntes senzilles i previsibles. 
 314 POT seguir una presentació o una demostració molt senzilla, sempre que estigui il·lustrada amb exemples  
 concrets o diagrames, hi hagi repeticions i l'àmbit sigui conegut. 
Estudis Comprensió oral /  Organització dels estudis 
 expressió oral 
 402 POT entendre instruccions bàsiques sobre horaris, dates i números d'aules, i sobre els deures que s'han  
 de dur a terme. 
Estudis Comprensió oral /  Seminaris i tutories 
 expressió oral 
 340 POT expressar opinions senzilles utilitzant expressions com ara "No hi  estic d'acord". 
 339 POT fer preguntes senzilles i entendre respostes senzilles. 
 342 POT presentar la seva opinió si els oients tenen paciència per escoltar les seves contribucions. 

Level B1 
Estudis Comprensió oral /  Conferències, xerrades, presentacions i demostracions 
 expressió oral 
 331 POT fer una presentació o demostració curta i senzilla sobre un tema conegut. 
Estudis Comprensió oral /  Organització dels estudis 
 expressió oral 
 403 POT verificar les instruccions amb el professor, repetint-les. 
 404 POT entendre les instruccions del professor sobre classes i deures. 
Estudis Comprensió oral /  Seminaris i tutories 
 expressió oral 
 344 POT seguir arguments o discussions sobre un tema conegut o previsible. 
 343 POT demanar aclariments, però necessita que aquets es facin amb una actitud comprensiva per poder  
 entendre'ls. 
 341 POT participar en un seminari o tutoria i seguir una argumentació/discussió si es fa en llenguatge  
 relativament senzill i/o es fan aclariments, repeticions, etc. 
 338 POT participar de manera limitada en un seminari o tutoria, sempre que es dugui a terme amb una actitud  
 comprensiva i s'utilitzi llenguatge senzill. 
Level B2 
Estudis Comprensió oral /  Conferències, xerrades, presentacions i demostracions 
 expressió oral 
 321 POT fer preguntes, per exemple per demanar explicacions, aclariments, etc. 
 332 POT fer una presentació clara sobre un tema conegut i POT respondre preguntes previsibles o sobre fets. 
Estudis Comprensió oral /  Organització dels estudis 
 expressió oral 
 405 POT verificar que ha entès totes les instruccions.  
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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
Estudis 
R Comprensió lectora 
Level A1 
Estudis Comprensió lectora Llibres de text, articles, etc 

 355 POT entendre el sentit general d'un llibre de text o article simplificat llegint-lo molt lentament. 

Level A2 
Estudis Comprensió lectora Llibres de text, articles, etc 

 357 POT entendre llibres de text senzills, articles, etc., comprenent-ne els punts clau. POT seguir una  
 argumentació senzilla. 
Level B1 
Estudis Comprensió lectora Llibres de text, articles, etc 

 356 POT entendre el material visual senzill sobre temes coneguts, com ara un mapa del temps, si no hi ha  
 massa text explicatiu. 
 359 POT entendre la majoria d'informació de caràcter factual amb què és probable que es trobi durant el curs. 
Estudis Comprensió lectora Organització dels estudis 

 408 POT llegir notes senzilles escrites pels professors en què es donen instruccions sobre deures, lectures  
 recomanades, horaris de tutories, etc. 
 407 POT llegir els detalls bàsics de programacions de conferències, classes i dates d'examen, dates i números  
 d'aules en un tauler d'anuncis. 
Estudis Comprensió lectora Tècniques de consulta 

 384 POT valorar si un llibre de text o un article tracta sobre un tema concret. 
 386 POT entendre instruccions i missatges bàsics (per exemple, en catàlegs informatitzats de biblioteca), amb  
 una mica d'ajuda. 
 391 POT accedir a la majoria de fonts d'informació, com ara diccionaris. 

Level B2 
Estudis Comprensió lectora Tècniques de consulta 

 389 POT utilitzar un diccionari bilingüe i establir equivalències en la primera llengua de mots concrets. 
 383 POT fer un ús limitat de fonts d'informació, com diccionaris bilingües, ordinadors, etc. 
 385 POT abordar les remissions en un diccionari. 
 388 POT seguir les idees centrals en els abstracts. 

Level C1 
Estudis Comprensió lectora Llibres de text, articles, etc 

 363 POT fer un cop d'ull a textos per obtenir informació rellevant i captar el tema principal d'un text. 
 362 POT enfrontar-se amb la majoria de llibres de text, articles, etc., en la seva àrea d'especialitat. 
Estudis Comprensió lectora Organització dels estudis 

 409 POT llegir tota la informació que fa referència a qüestions pràctiques acadèmiques, que acostumen a  
 escriure els professors. 
Estudis Comprensió lectora Tècniques de consulta 

 534 POT avaluar de manera comparativa la importància de dos o més llibres de text o articles del mateix tema. 
 392 POT fer un cop d'ull, a una velocitat moderada, a articles, llibres de text, etc. de la seva àrea d'estudi o  
 àrees relacionades per formar-se  una opinió fiable sobre la seva rellevància / utilitat. 
 387 POT valorar la rellevància de la majoria de llibres de text i articles de la seva àrea d'estudi.  
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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
Estudis 
W Expressió escrita 
Level A2 
Estudis Expressió escrita Llibres de text, articles, etc 

 364 POT prendre notes senzilles de fonts escrites. 
Estudis Expressió escrita Seminaris i tutories 

 351 POT anotar alguna informació, sempre que es dicti i es doni temps per escriure-la. 

Level B1 
Estudis Expressió escrita Conferències, xerrades, presentacions i demostracions 

 327 POT anotar informació en una conferència si es dicta (per exemple, una relació de bibliografia) o s'escriu a 
  la pissarra. 
Estudis Expressió escrita Llibres de text, articles, etc 

 365 POT prendre notes que tindran limitacions per fer una redacció o un repàs del contingut 
Estudis Expressió escrita Organització dels estudis 

 411 POT anotar informació sobre horaris, dates i llocs que poden donar els professors. 
 410 POT copiar la informació sobre horaris, dates i llocs d'avisos penjats en un tauler d'anuncis. 
Estudis Expressió escrita Redaccions 

 370 POT escriure narracions o descripcions senzilles, per exemple "Les meves últimes vacances" amb algunes  
 inadequacions de gramàtica i vocabulari. 
Estudis Expressió escrita Tècniques de consulta 

 396 POT prendre notes senzilles de fonts escrites. 

Level B2 
Estudis Expressió escrita Conferències, xerrades, presentacions i demostracions 

 328 POT començar a prendre notes en una segona llengua/llengua estrangera que només podrà usar de  
 manera limitada per repassar el contingut o per fer una redacció. 
Estudis Expressió escrita Llibres de text, articles, etc 

 366 POT prendre notes senzilles que resultin acceptables per fer una redacció o un repàs del contingut  
 captant els aspectes més importants. 
Estudis Expressió escrita Organització dels estudis 

 413 POT enfrontar-se amb canvis escrits sobre les qüestions plantejades pels professors. 
Estudis Expressió escrita Redaccions 

 372 POT presentar arguments utilitzant un repetori expressiu limitat (vocabulari, estructures gramaticals). 
Estudis Expressió escrita Seminaris i tutories 

 352 POT prendre notes que tindran limitacions per fer una redacció o un repàs del contingut, però NO ÉS  
 PROBABLE que sigui capaç de prendre notes de manera exacta llevat que se li doni temps per escriure- 
 les. 
Estudis Expressió escrita Tècniques de consulta 

 397 POT prendre notes que tindran limitacions per fer una redacció o un repàs. 
 398 POT prendre notes senzilles que seran acceptables per fer una redacció o un repàs captant els aspectes  
 més importants. 
Level C1  
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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
Feina 
LS Comprensió oral / expressió oral 
Level A1 
Feina Comprensió oral /  Serveis relacionats amb la feina 1 
 expressió oral 
 204 POT entendre respostes senzilles; per exemple: "Sí. Ho lliurarem divendres". 

Level A2 
Feina Comprensió oral /  Presentacions formals i demostracions 
 expressió oral 
 258 POT entendre el sentit general d'una presentació feta en una conferència si el llenguatge és senzill i està  
 reforçada per mitjans àudio-visuals. 
 259 POT demanar aclariments i interpretar  respostes senzilles. 
Feina Comprensió oral /  Reunions i seminaris 
 expressió oral 
 245 POT expressar opinions en termes senzills (per exemple, "No hi estic d'acord"), sempre que la qüestió / el  
 problema hagi estat exposat de manera clara i senzilla. 
Feina Comprensió oral /  Serveis relacionats amb la feina 1 
 expressió oral 
 203 POT enunciar necessitats senzilles en la seva àrea de treball, per exemple "Vull encarregar 25...". 
 207 POT intercanviar opinions sobre qüestions previsibles, conegudes, que impliquin, per exemple, discussions 
  senzilles del tipus "Aquest és millor perquè...". 
Feina Comprensió oral /  Serveis relacionats amb la feina 2 
 expressió oral 
 222 POT transmetre missatges rutinaris. 
 219 POT oferir una ajuda limitada a un client; per exemple, "Li donaré el nostre nou catàleg". 
 218 POT agafar i passar missatges senzills de tipus corrent, per exemple "Dv., Reunió. 10 h". 
 217 POT entendre instruccions senzilles, com ara "Enviï aquesta carta a la Sra. X". 
Feina Comprensió oral /  Telèfon 
 expressió oral 
 310 POT rebre missatges senzills. 
 309 POT fer una trucada i passar missatges senzills i preparats, per exemple "El vol del Sr. X porta retard;  
 arribarà aquesta tarda". 
Level B1 
Feina Comprensió oral /  Presentacions formals i demostracions 
 expressió oral 
 264 POT entendre una presentació feta en una conferència. 
 257 POT seguir una presentació / demostració senzilla i entendre les explicacions pel que fa a un producte o  
 tema de la seva àrea de competència. 
Feina Comprensió oral /  Serveis relacionats amb la feina 1 
 expressió oral 
 205 POT fer preguntes de tipus inquisitiu; per exemple, per determinar què és el que no funciona d' una  
 màquina, i entendre respostes simples. 
 206 POT enunciar necessitats habituals en la seva àrea de treball (per exemple, demanar si ja s'ha  
 mecanografiat una cosa) 
Feina Comprensió oral /  Serveis relacionats amb la feina 2 
 expressió oral 
 229 POT resumir una carta rebuda en la seva primera llengua per a algú que no entén aquesta llengua. 
 224 POT oferir assessorament a clients sobre qüestions senzilles de la seva àrea de competència (per  
 exemple,  "Aquest model li pot fer còpies més bones, però és més car"). 
 223 POT agafar una comanda habitual, sempre que aquesta es limiti a qüestions de quantitat, data de  
 lliurament,  etc.  
 
 
 
 

 16



 
 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
Feina 
R Comprensió lectora 
Level A2 
Feina Comprensió lectora Informació pública 

 294 POT entendre una descripció curta d'un producte de la seva àrea de treball, sempre que estigui  
 expressada en llenguatge senzill i no contingui detalls imprevisibles. 
Feina Comprensió lectora Informes (de longitud i formalitat considerable) 

 282 POT entendre un informe curt sobre un tema conegut, sempre que estigui expressat clarament en  
 llenguatge senzill, el contingut sigui previsible i hi pugui dedicar prou temps. 
 283 POT entendre la majoria d'informes curts de tipus previsible que és probable que rebi, sempre que hi  
 pugui dedicar prou temps. 
Feina Comprensió lectora Instruccions i directrius 

 302 POT entendre instruccions si se li donen mitjans per verificar la comprensió, mentre siguin senzilles, breus  
 i il·lustrades d'alguna manera. 
 301 POT entendre instruccions d'aparells de faxs i màquines fotocopiadores i instruccions senzilles en un  
 manual si estan il·lustrades, per exemple, amb diagrames i l'equipament / producte és conegut i la  
 interpretació de les instruccions no depèn de la comprensió d'un text redactat. 
 300 POT entendre avisos estàndards a la feina (per exemple, instruccions de seguretat) si estan expressats en 
  forma d'ordre. 
Level B1 
Feina Comprensió lectora Correspondència 

 270 POT entendre una carta estàndard, com per exemple una comanda i procedir en conseqüència en la seva  
 àrea de feina. 
 271 POT reconèixer i entendre, si més no parcialment, el sentit general d'una carta no habitual en la seva àrea 
  de feina. 
 269 POT identificar tipus estàndard de cartes, com ara comandes, reclamacions, ofertes, demandes, etc., i  
 passar-les a la persona adequada. 
Feina Comprensió lectora Informació pública 

 293 POT obtenir informació bàsica i de caràcter factual de la seva àrea d'especialitat; per exemple, en un  
 manual. 
 296 POT entendre un article de naturalesa objectiva o una nota de premsa de la seva àrea d'especialitat,  
 sempre que el llenguatge utilitzat sigui planer i els fets presentats no s'oposin a una hipòtesi acceptada o  
 impliquin arguments sobre un  tema no conegut. 
 292 POT entendre informació bàsica, de caràcter factual, de la seva àrea de treball; per exemple, pànols i  
 diagrames. 
 297 POT entendre el sentit general d'un article teòric de la seva àrea de treball. 
Feina Comprensió lectora Instruccions i directrius 

 303 POT entendre instruccions (per exemple, en un manual) expressades en foma de text redactat, sempre  
 que estigui familiaritzat amb el tipus de producte, equipament, etc., que s'hi explica. 
 304 POT entendre instruccions, procediments, etc., propis de la seva àrea de treball. 

Level B2 
Feina Comprensió lectora Correspondència 

 273 POT entendre el sentit general d'una carta no habitual i entendre'n la majoria del contingut. 
 274 POT entendre la majoria de la correspondència que rep. 
Feina Comprensió lectora Informació pública 

 295 POT entendre la majoria de documentació, de caràcter factual, de productes de la seva àrea de treball. 
Feina Comprensió lectora Informes (de longitud i formalitat considerable)  
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 Statements Filtered by Area, Skill and Level 
Feina 
W Expressió escrita 
Level A1 
Feina Expressió escrita Correspondència 

 276 POT deixar un missatge senzill donant informació sobre, per exemple, on ha anat i a quina hora tornarà. 
Feina Expressió escrita Serveis relacionats amb la feina 1 

 212 POT escriure una sol·licitud habitual per a un company, del tipus "Podria tenir 20 X, si us plau?". 

Level A2 
Feina Expressió escrita Presentacions formals i demostracions 

 265 POT prendre notes en una presentació / demostració en què el tema és conegut o previsible o el  
 presentador permet prendre notes o fer aclariments. 
Feina Expressió escrita Serveis relacionats amb la feina 1 

 213 POT escriure un nota curta i comprensible de sol·licitud a un company o un contacte conegut d'una altra  
 empresa. 
Feina Expressió escrita Serveis relacionats amb la feina 2 

 240 POT prendre notes per als seus propis propòsits. 
 234 POT anotar instruccions / sol·licituds senzilles i previsibles; per exemple, la quantitat que demana un client, 
  la data de lliurament, etc. 
Level B1 
Feina Expressió escrita Correspondència 

 277 POT escriure cartes senzilles i habituals de caràcter objectiu (per exemple, una carta de demanda  
 d'informació); però la seva feina caldrà que sigui verificada. 
Feina Expressió escrita Serveis relacionats amb la feina 1 

 214 POT escriure sol·licituds d'articles, serveis, etc. en un ventall ampli de temes, però PODRIA necessitar que  
 les revisessin. 
Feina Expressió escrita Serveis relacionats amb la feina 2 

 235 POT anotar una comanda habitual amb poc risc d'error, sempre que se li doni l'oportunitat de comparar la  
 comanda amb els desitjos del client. 
 239 POT anotar instruccions senzilles i previsibles si se li demana directament de fer-ho i se li dóna temps per  
 prendre-les, abans que la reunió continuï. 
Level B2 
Feina Expressió escrita Correspondència 

 278 POT escriure una carta no habitual si es limita a qüestions de fets. 
Feina Expressió escrita Informes (de longitud i formalitat considerable) 

 288 POT escriure un informe de naturalesa objectiva, però caldrà revisar-lo i corregir-lo si és per a ús extern ja 
  que hi pot haver errors. 
 289 POT escriure un informe senzill de naturalesa objectiva i començar a avaluar, recomanar, etc. 
Feina Expressió escrita Instruccions i directrius 

 306 POT escriure una sèrie d'instruccions (com per exemple, una secció d'un manual de  funcionament)  
 sempre que siguin senzilles i d'una longitud limitada. NECESSITARÀ que la seva feina es verifiqui. 
 307 POT redactar l'esborrany d'una sèrie d'instruccions, normes, etc. senzilles. 
Feina Expressió escrita Presentacions formals i demostracions 

 267 POT prendre notes sobre la majoria de temes que normalment es plantegen durant una presentació /  
 demostració de la seva àrea de competència.  
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