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RESUM 

La majoria de proves estandarditzades d'anglès com a segona llengua (AL2) i / 

o llengua estrangera (ALE) són proves d'alt impacte, i un nombre cada vegada 

major d'aquestes ofereix dues versions: una tradicional en paper, i una altra 

informatitzada. Alguns cossos examinadors implementen més a més, proves 

adaptatives. 

L'avanç tecnològic d'aquestes proves estandarditzades, en general comercials, 

és evident i beneficiós a priori. No obstant això, alguns aspectes importants del 

currículum com la competència pragmàtica no solen ser mesurats per aquest 

tipus de proves. Les úniques proves informatitzades que inclouen ítems que 

mesuren aquesta competència en les seves proves escrites són el Test of 

English as a Foreign Language Internet Based Test(TOEFL iBT®), i l'Oxford 

Online Placement Test (OOPT). 

En la present tesi es pretén en primer lloc, comprovar si el OOP, utilitzat per 

certificar nivells de ALE / AL2, és un indicador vàlid de les habilitats d'interès 

com ara la competència pragmalingüística, així com també evidenciar si 

aquesta habilitat es mesura apropiadament per a l'ús que es pretén. D'altra 

banda, s'aprofundeix en les causes per les quals un grup de 44 estudiants que 

cursen l'assignatura de Llengua Anglesa per a Mestres de primer curs a la 

Facultat de Magisteri (Universitat de València) erren les preguntes del OOPT 

que avaluen específicament la seva competència pragmalingüística  

A diferència d'estudis anteriors, l’ interès d’aquesta tesi rau en el fet que en ella 

s'investiga des d'una perspectiva cognitiva i metalingüística, no només quin 

tipus de factors de mètode poden influir en la producció d'errors d’aquest grup 

d´ examinands, sinó també, quins factors individuals intervenen segons la seva 

pròpia percepció. Per a tal fi es va dissenyar i es va administrar als participants 

un qüestionari retrospectiu. Es van implementar diverses anàlisis quantitatives 



(correlacional, de regressió múltiple i de correspondència) per analitzar la 

validesa concurrent de la prova, el pes en l'avaluació de la part de pragmàtica i 

els motius d'error respectivament. D'altra banda, es va realitzar una anàlisi 

descriptiva de les preguntes de pragmàtica del OOPT per comprovar la seua 

validesa de contingut. 

Els resultats obtinguts assenyalen clarament quines són les habilitats que 

requereixen més atenció per part tant dels professors com dels dissenyadors 

d'aquest tipus de proves. L'anàlisi indica que el bloc de pragmàtica és, 

juntament amb el de comprensió oral, el que major nombre d'errors comesos 

pels examinands ostenta. D'altra banda, el motiu fonamental destacat pels 

participants com a causa d'error és el desconeixement de certes unitats 

lèxiques que contenen els ítems de pragmàtica. 

Finalment en aquesta tesi es presenten propostes d'acord amb els resultats 

obtinguts que poden redundar en una millora de la qualitat de les proves de 

llengua adaptatives i en la superació d'algunes limitacions actuals en 

l'ensenyament de la competència pragmalingüística en AL2 / ALE en contextos 

acadèmics formals. 


