
 

 

 

EXÀMENS OFICIALS D’ALEMANY 

 

Hi ha un total de 6 diplomes oficials: A1, A2, B1, B2,  C1 i C2. 

 
USUARI BÀSIC. 

 

A1 El Goethe-Zertifikat A1 
NIVELL A1 L’examen A1 consta de dues parts: 

 

 Examen escrit colectiu:       65 minuts 

 Examen Oral colectiu:         15 minuts   

més informació (en castellà) 
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/bes/esindex.htm 

 

  El candidat és capaç d’entendre i fer servir expressions quotidianes i frases bàsiques 
destinades. Sap presentar-se a si mateix i a altres persones, demanar i donar informació 

personal basca sobre el lloc on viu, pertinences i les persones que coneix. Pot relacionar-se de 

forma senzilla sempre que el seu interlocutor parli clar i lentament i estigui disposat a ajudar-

lo. Aquest examen es recomana a partir de 16 anys. 

 

Material de preparació i informació per el candidat 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/esindex.htm 

 

 

A2 El Goethe-Zertifikat A2 
NIVELL A2 L’examen A2 consta de dues parts: 

 

 Examen escrit colectiu:       90 minuts 

 Examen Oral colectiu:         15 minuts   

 més informació (en castellà) 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/bes/esindex.htm 

 

El candidat és capaç d’entendre frases i expressions d’us freqüent relacionades amb àrees que 
li són de rellevància immediata (informació sobre ell mateix o la seva família, compres, 

ocupacions i el seu entorn més proper). Sap comunicar-se en situacions simples i quotidianes 

que requereixin un intercanvi senzill i directe d’informació sobre assumptes habituals i 
coneguts. Sap descriure en termes senzills els seus antecedents personals, acadèmics o 

professionals, l’entorn més proper i temes de primera necessitat. 
 

Material de preparació i informació 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/esindex.htm 

 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/bes/esindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/esindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/bes/esindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/esindex.htm


 

 

USUARI INDEPENDENT 

 

 

 

 

 

 

 

B1 El Goethe-Zertifikat B1 
NIVELL  B1 L’examen B1 consta de dues parts: 

 Examen escrit colectiu:                                  150 minuts 

 Examen Oral  en parella o individual:         15 minuts    

més informació (en castellà) 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzd/bst/esindex.htm 

 

El candidat és capaç d’entendre  els punts principals d’una conversa clara i en llegua estàndar 

si es tracta de temes coneguts com feina, estudis, temps lliure...Sap desenvolupar-se en la 

major part de les situacions que poden surgir al viatjar a una zona en la que es parli l’idioma. 
Pot expressar-se de manera senzilla i coherent sobre temes coneguts o d’interès personal. 
Sap descriure experiències i fets, somnis , desitjos i ambicions, així com justificar o explicar 

breument les raons d’opinions o intencions. 
 

Material de preparació i informació 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzd/mat/esindex.htm 

 

B2 El Goethe-Zertifikat B2 
NIVELL  B2 L’examen B2 consta de dues parts: 

 Examen escrit colectiu:                                  190 minuts 

 Examen Oral  en parella o individual:         10-15 minuts      

més informació (en castellà) 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/bes/esindex.htm 

 

El candidat és capaç d’entendre les idees principals dels textos complexes tant sobre temes 
concrets com abstractes, incloent conversacions tècniques sempre que estiguin dins de la 

seva especialitat. Es pot relacionar amb tanta fluïdesa i espontaneïtat que la comunicació amb 

parlants nadius és possible sense que es requereixi gran esforç per cap de les dues parts. Es 

pot expressar de forma clara i detallada sobre una gran varietat de temes, així com també 

exposar el seu punt de vista sobre un determinat assumpte d’actualitat indicant les 
avantatges e inconvenients de les diferents opinions.  

 

Material de preparació i informació 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/esindex.htm 

 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzd/bst/esindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzd/mat/esindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/bes/esindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/esindex.htm


 

USUARI COMPETENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 El Goethe-Zertifikat C1 
NIVELL  C1 L’examen C1 consta de dues parts: 

 Examen escrit colectiu:                                  190 minuts 

 Examen Oral  en parella o individual:         10-15 minuts      

més informació (en castellà) 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gc1/bes/esindex.htm 

 

El candidat és capaç de comprendre amb gran varietat de textos llargs i complexes, i de 

reconèixer també significats implícits. Sap expressar-se amb fluïdesa i sutura sense gaire 

esforç per trobar l’expressió adequada. Sap expressar-se de manera clara, estructurada i 

detallada sobre assumptes complexes, utilitzant apropiadament diversos mitjans per 

aconseguir la cohesió del text. 

 

Material de preparació i informació 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gc1/mat/esindex.htm 

 

C2 El Goethe-Zertifikat C2:GDS 
NIVELL  C2 L’examen C2 consta de dues parts: 

 Examen escrit colectiu:                                  195 minuts 

 Examen Oral  en parella o individual:         10-15 minuts      

més informació(en castellà)  

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/bes/esindex.htm 

 

El candidat és capaç de comprendre amb facilitat pràcticament tot el que sent i llegeix. Sap 

resumir informació de diverses fonts orals i escrites, de reconstruir arguments i explicacions 

presentant-les de forma coherent. Es pot expressar de forma espontània, amb gran fluïdesa i 

exactitud, aportant diferents matisos inclús en les situacions més complexes. 

 

Material de preparació i informació 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/mat/esindex.htm 

 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gc1/bes/esindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gc1/mat/esindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/bes/esindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/mat/esindex.htm


 

EXÀMENS OFICIALS D’ALEMANY PER NENS I JOVES 

 

A1 El Goethe-Zertifikat A1 : Fit in Deutsch 1 
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ft1/esindex.htm 

NIVELL A1 L’examen A1 consta de dues parts: 

 

 Examen escrit colectiu:       65 minuts 

 Examen Oral colectiu:         15 minuts  

 més informació (en castellà) 
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/bes/esindex.htm 

 

El candidat és capaç d’entendre i fer servir expressions quotidianes i frases bàsiques 
destinades. Sap presentar-se a si mateix i a altres persones, demanar i donar informació 

personal basca sobre el lloc on viu, pertinences i les persones que coneix. Pot relacionar-se de 

forma senzilla sempre que el seu interlocutor parli clar i lentament i estigui disposat a ajudar-

lo. Aquest examen es recomana a partir de 16 anys. 

 

Material de preparació i informació 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/esindex.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/bes/esindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/esindex.htm

