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ITALIÀ 
 
1. OBJECTIUS 
Es tracta de verificar la possessió d’uns coneixements mínims de llengua italiana i 
d’una capacitat suficient d’anàlisi lingüística d’un text en llengua estrangera, tot això 
referit essencialment a la comprensió lectora. 
 
2. CARÀCTER DE LA PROVA 
Més que un temari teòric, s’hi entén en termes de capacitats relacionades amb la 
comprensió lectora, com són les següents:  
. Ser capaç d’indicar les idees principals d’un text. 
. Ser capaç d’indicar el sentit global del text. 
. Ser capaç d’identificar l’opinió de l’autor i altres possibles presents en el text. 
. Ser capaç d’argumentar la pròpia opinió sobre el tema o el fet exposats en el text. 
. Ser capaç d’interpretar el text en relació amb un context més ampli en el qual ha 
sigut produït. 
. Ser capaç de determinar el significat de paraules i expressions a partir del context i 
dels oneixements previs de la llengua estrangera. 
. Ser capaç d’establir connexions entre diferents paraules i expressions del text que 
posseïsquen trets semàntics comuns. 
. Saber interpretar correctament els diferents elements discursius (connectors, 
elements pragmàtics, etc.), la qual cosa permetrà entendre l’estructuració del text tant 
des del punt de vista lògic com des del punt de vista deíptic (relació amb els subjectes, 
l’espai i el temps). 
 
3. AVALUACIÓ 
L’examen partirà d’un text en llengua italiana actual, d’una extensió entorn de les 250-
300 paraules, estret preferentment de la premsa italiana i que versarà sobre temes o 
notícies d’actualitat de carácter no especialitzat i amb un grau de complicació 
lingüística i estilística mínim. 
Les qüestions seran dels tipus següents: 
. 2-3 preguntes de comprensió global. 
. 1 pregunta amb diverses afirmacions que hauran de ser identificades com a 
vertader/fals. 
. 1 pregunta d’elecció múltiple. 
. 1 pregunta consistent a buscar en el text sinònims o hiperònims de les paraules o 
expressions proposades. 
. 1 pregunta consistent a elegir, entre les diverses proposades, la paraula o expressió 
que equivalga més exactament a una paraula o expressió del text. 
Cada un dels apartats tindrà un valor de dos punts, amb un total de deu, que serà la 
nota màxima possible. 
Es tindran en compte les capacitats a què s’ha al·ludit en el punt anterior. 
No es tindran en compte els possibles errors de llengua comesos al respondre a les 
preguntes del primer apartat. 
En la resta dels apartats, les respostes equivocades no restaran puntuació, sinó que 
seran simplement comptades com zero. 
 
 
 


