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PARLAR PER INTERACTUAR

La part de la prova homologada que es diu Parlar per interactuar es fa per
parelles.
Tingueu
present,
però,
que
encara
que
interactuareu, sereu avaluats individualment, independentment de la intervenció
del company.
Aquesta part de la prova té dues tasques:


La primera, encara que sereu amb un altre examinand, és individual i
diferent per a cadascun. Primer la farà un de vosaltres i després l’altre.
Consistirà a parlar durant un minut aproximadament sobre la situació que us
plantejarem a partir d’unes fotografies. Tindreu un minut per prepararla. Nosaltres no hi intervindrem en cap moment.


A la segona tasca conversareu. Us plantejarem una nova situació a
partir de la qual haureu de parlar per intentar arribar a una decisió final
consensuada (uns 3 minuts). Avaluarem la vostra capacitat per conversar
com ho faríeu en una situació real, és a dir, que prengueu la paraula per dirhi la vostra, que faciliteu i promogueu la intervenció del vostre company i
que respecteu els torns de paraula. Recordeu que al final us heu de posar
d'acord sobre la qüestió plantejada. Tindreu també un minut per pensar una
mica el que voldreu dir.
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Tasca 1
Aquesta primera tasca, doncs, la fareu individualment. Us donaré dues
fotografies diferents a cadascun de vosaltres a partir de les quals haureu de
parlar un minut aproximadament sense que hi intervinguem els
examinadors. Heu d’estar atents a la intervenció del vostre company per si
l’examinador us fa alguna pregunta.


Comencem per (NOM EXAMINAND A):

Abans de començar a parlar tindràs un minut per preparar la teva intervenció.
Aquí tens dues fotografies. Ensenya-les també al teu company.


En primer lloc, digues quina situació mostra cadascuna.



Després compara-les i digues quins avantatges i inconvenients té cada
situació.


Finalment, digues quina opció prefereixes i per què.

Tens, doncs, aquest minut de preparació.
(Passat el minut): Recorda que no intervindrem mentre estiguis parlant i que
has de parlar un minut aproximadament.
Ja pots començar!


I ara continuem amb (NOM EXAMINAND B)

Recorda que abans de començar a parlar tindràs un minut per preparar la
teva intervenció.
Aquí tens dues fotografies. Ensenya-les també al teu company.


En primer lloc, digues quina situació mostra cadascuna.



Després compara-les i digues quins avantatges i inconvenients té cada
situació.


Finalment, digues quina opció prefereixes i per què.

Tens, doncs, a partir d’ara, aquest minut de preparació.
(Passat el minut): Recorda que no intervindrem mentre estiguis parlant i que
has de parlar un minut aproximadament.
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Per vacances on prefereixes anar: al mar o a la muntanya?
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Les festes d’aniversari: íntimes o multitudinàries?
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Tasca 2
Ara farem la tasca 2. En aquesta tasca intervindreu els dos alhora. Us
proposarem una situació a partir de la qual haureu d’arribar a un acord. Es
tracta de conversar com ho faríeu davant una situació de la vida quotidiana.
La situació és la següent:
A tu i a un amic us han regalat una capsa d’experiències. Abans de
reservar el vostre premi, però, cal que decidiu quina experiència és la que
us agrada més. Heu de triar entre les tres opcions següents:



anar a dinar a un bon restaurant



fer una escapada d’un cap de setmana a la muntanya



fer una excursió amb globus

Heu de valorar conjuntament quina de les tres opcions us sembla més
adequada i intentar arribar a un acord consensuat (3 minuts aproximadament).
Recordeu que valorem tant les vostres intervencions com la vostra capacitat
d’afavorir les intervencions del vostre company i respectar el torn de paraula. Si
acabeu abans del temps previst, heu de continuar parlant (podeu fer
suggeriments o presentar matisos a l’opció triada o fins i tot podeu presentar
una alternativa).
Tingueu en compte que no intervindrem en la conversa i que us avisarem quan
hagin passat els 3 minuts que teniu assignats per completar la tasca.
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