Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

Valencià i Castellà
Estructura i criteris de correcció
ÍTEMS

VALORACIÓ

Bloc A. Comprensió escrita sobre textos explicatius, periodístics o A: 30%
argumentatius: text de 250-300 paraules

1) Anàlisi textual i qüestions de comprensió lectora, en CAS, i qüestions
de comprensió lectora, en VAL.

0,25x5 = 1,25

2) Treball de lèxic: definicions, sinonímia i antonímia, cabal lèxic, etc.

0,25x3 = 0,75
1,00

3) Resum del text o qüestions de coherència textual.
Bloc B. Coneixement de la llengua

B: 30%

4) Resposta múltiple.

0,2x10 = 2,00

5) Exercicis diversos: omplir buits, emplenar una taula, completar
oracions, ordenar frases, etc.

1,00

Bloc C. Expressió escrita: extensió mínima del text a redactar 70 C: 20%
paraules
6. Tria d’un tema d’actualitat entre dues opcions i redacció d’un text.

2,00

Bloc D. Literatura a partir de textos de la literatura clàssica o D: 20%
contemporània
7. Preguntes sobre comprensió textual, anàlisi i creació literària,
contextualització i coneixements sobre història de la literatura a partir
d’un fragment literari.

1x2 = 2,00
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Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

Llengües Estrangeres
Estructura i criteris de correcció
ÍTEMS

VALORACIÓ

Bloc A. Comprensió escrita sobre textos descriptius, narratius o A: 30%
dialògics relacionats amb la realitat sociocultural de cada llengua
estrangera: text de 150-200 paraules
1) Qüestions de comprensió lectora: Wh- questions / Sí – No.

0,25x6 = 1,50

2) Treball de lèxic: definicions, sinonímia i antonímia, cabal lèxic, etc.

0,25x3 = 0,75

3) Preguntes de V – F.

0,25x3 = 0,75

Bloc B. Coneixement de la llengua

B: 30%

4) Resposta múltiple.

0,15x10 = 1,50

5) Exercicis diversos: omplir buits, emplenar una taula, completar
oracions, ordenar frases, etc.
Bloc C. Funcions comunicatives

1,50

C: 20%

6) Escriure respostes adients a preguntes plantejades o viceversa.

0,2x5 = 1,00

7) Completar amb la resposta correcta o relacionar preguntes i
respostes d’acord amb la situació comunicativa.

0,2x5 = 1,00

Bloc D. Expressió escrita: extensió mínima del text a redactar 50 D: 20%
paraules
8) Tria d’un tema aplicat a una situació comunicativa real entre dues
opcions i redacció d’un text.

2,00
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