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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’EOI d’Eivissa comparteix seu amb l’IES sa Blanca Dona. El centre és al municipi d’Eivissa i als afores d’aquesta 

ciutat. Es tracta de l’única EOI de l’illa i l’alumnat que hi acut procedeix de tots cinc municipis eivissencs. 
 

De la mateixa manera que l’alumnat d’altres llengües, el de català es veu fortament afectat per l’estacionalitat 
turística que condiciona l’economia de l’illa. Això es tradueix en el fet que tant a principi de curs -durant els 
mesos de setembre i octubre-, com a final -al maig i al juny-, són molts els qui no poden assistir-hi per raons 
laborals. Aquest fet té implicacions didàctiques que afecten, sobretot, les temporitzacions, la metodologia i 
l’estructura de les sessions de classe, ja que, sovint, es fa necessari buscar estratègies diferents perquè tot 

l’alumnat (i no només els que no tenen problemes d’assistència) pugui assolir tots els continguts mínims de 
cada curs. Aquestes estràtegies encaminen la tasca docent envers l’explotació de les diferents possibilitats de 
l’aprenentatge autònom, la necessitat d’organitzar els continguts d’una manera cíclica i de reforçar les 
estructures ja treballades a classe fent-les encabir en d’altres de posteriors en la temporització. 

 
Quant a la procedència lingüística de l’alumnat, s'ha de dir que aquest és majoritàriament castellanoparlant als 
nivells A1, A2 i B1 i en els nivells B2, C1 i C2, per contra, són majoria els catalanoparlants. Bona part dels 
primers procedeixen d’altres comunitats autònomes i han vengut a Eivissa per qüestions laborals. La major part 
del segon grup, en canvi, són eivissencs o residents a l’illa des de fa molt temps. Tots dos grups pretenen 

millorar el seu nivell de català i una gran majoria vol obtenir una titulació, que és molt útil en l'actual sistema 
de meritatge impulsat per les administracions públiques, que valoren el coneixement de català per a treballar a 
les administracions. 

 
Diverses institucions polítiques, socials i culturals de l’illa promouen cursos de català per assolir els certificats 
d’aptitud (A2, B1, B2, C1 o C2), que són els que es demanen a l’Administració. Aquests cursos solen partir dels 
programes de normalització lingüística i, per tradició, destrien entre els certificats per a catalanoparlants (B2, 
C1 i C2) i els adreçats a no catalanoparlants (A2 i B1), fet que ha generat que en els cursos del primer grup 

s’incideixi en l’expressió escrita (habilitat lingüística que els catalanoparlants han de normalitzar) i que els 
cursos del primer grup s’especialitzin en l’adquisició de la competència comunicativa (ja que les persones 
nouvingudes a l’illa és el que necessiten). El fet que l’Administració demani aquests certificats per a treballar-hi 
fa que molta gent es matriculi en aquests cursos, i que el departament de català de l’EOI no sigui, en moltes 
ocasions, una opció preferent a l’hora d’aprendre català. Cal dir, però, que l’EOI ofereix un ensenyament 
integrat de totes les habilitats lingüístiques i totes les propietats textuals a tots els nivells. Els programes del 
Departament de català de l’EOI tenen com a base el nou currículum [Reial Decret 1041/2017 de 22 de 
desembre], pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, i s’estableix el 

currículum bàsic dels nivells B1, B2, C1, i C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (“BOE” 04-01-2007). Concretat en el Decret 34/2019, de 10 de maig, 
pel que l s’estableix l’organització i ordenació i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançats dels 
ensenyaments d’idiomes de regim especial impartits a les EOI de la Comunitat autònoma de les illes Balears 
8BOIB núm . 66 de 16 de maig de 2019). 

 
En definitiva, la tasca docent del Departament es basa en la competència comunicativa de l’alumnat sense 
separar-lo en els dos grans blocs mencionats. Fet que permet ensenyar integralment (tot allunyant-nos de 
l’enfocament d’un cert tipus d’ensenyament que busca, sobretot, fer aprovar un examen) alhora que resol el 
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problema d’una ampla franja d’aprenents amb els coneixements ortogràfics i gramaticals necessaris per 
aprovar un B2, però que, en ser d’origen no catalanoparlant, no tenen prou competència comunicativa i 

necessiten treballar-la detalladament amb estructures lingüístiques i exponents textuals més complexos. 

 
 
1.1 DIFERENTS ESCENARIS A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SOCIOSANITÀRIA DE LA  COVID-19 
 
A més de les circumstàncies anteriorment descrites, la present Programació, adaptarà el currículum per garantir 
l’adquisició i el reforç dels aprenentatges que, d’una manera o una altra, s’han vist afectats per la crisi sociosanitària 
de la Covid 19.  Per realitzar l’adaptació, s’atendrà, d’una banda, la Resolució de 6 de juliol de 2020 per la qual 
s’aproven les mesures excepcionals i el protocol d’actuació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears per al curs 2020-2021; d’altra banda, se seguiran les 
pautes marcades pel Pla de Contingència elaborat per l’EOI d’Eivissa per tal de planificar les diferents actuacions 
necessàries en funció de l’evolució de la pandèmia. 
 
Per a tot (o part) del curs 2020-2021, es realitzarà una organització curricular excepcional que garanteixi l’adquisició, 
el reforçament i el suport dels aprenentatges desenvolupats i, també, els que s'han vist afectats negativament per la 
situació sociosanitària  del curs 2019-2020. 
 
Des de l’inici del curs 2020-2021, es duran a terme les adequacions necessàries per atendre els diferents escenaris 
d’ensenyament derivades de la possible incidència de la COVID-19: ensenyament presencial, semipresencial i a 
distància. Totes les adaptacions, anàlisi del currículum, reprogramacions, etc., es realitzaran al llarg del curs, en 
reunions de departament, segons la situació i escenari del moment. 
 
En aquesta programació didàctica s’assenyalarà de forma específica els continguts que han ser tractats de manera 
prioritària per al curs d’avaluació contínua (A1) ja que a la resta de cursos hi ha l’obligatorietat implícita -si 
consideram que les proves de certificació no han experimentat, de moment, cap modificació de contiguts- de cobrir 
tots els continguts curriculars per tal de preparar bé l’alumnat per a les proves de certificació de final de curs. 
 
Des de l’inici del curs, el professorat familiaritzarà l’alumnat amb la plataforma que es farà servir, per aquesta raó es 
duran a terme determinades activitats en línia amb l’objectiu de no distorsionar el procés d’ensenyament i 
aprenentatge en cas d’un confinament i de crear hàbits digitals en l’alumnat. Per tant, es preveurà una metodologia 
que possibiliti el treball presencial/semipresencial/en línia sense modificacions excessives i sense que se’n ressenti 
l’activitat.  
 
Els diferents escenaris d’ensenyament 
 
Davant el desconeixement de com pot evolucionar la pandèmia causada per la COVID-19, l’EOI d’Eivissa ha elaborat 
el Pla de contingència del centre en què es contemplen els tres escenaris diferents: 
 
En el cas d’un escenari A de presencialitat, el professorat impartirà les classes de forma presencial a tot el grup en el 
seu horari oficial. 
En el cas d’un escenari B de semipresencialitat, es preveuen diversos casos diferents depenent del volum d’alumnat 
a cada grup: 
A la seu central (IES Sa Blanca Dona). 
 
Als grups en què el nombre d’alumnat inscrit sigui igual o inferior a 21 (aforament màxim possible mantenint 1,5 m 
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de distància en aules de 56 m2), les classes presencials es desenvoluparan de la mateixa manera que a l’escenari A, 
és a dir, amb dos classes presencials setmanals.  
 
Als grups on el nombre d’alumnat inscrit sigui superior a 21, l’alumnat assistirà a classe presencialment de manera 
alterna en dos subgrups, és a dir, la meitat del grup assistirà a classe un dia i l’altra meitat, un altre. A més, tot el grup 
faria treball en línia per compensar la pèrdua d’una classe presencial setmanal. En aquest cas, la distribució de les 
activitats d’aprenentatge que haurà de realitzar l’alumnat serà la prevista d’acord amb la programació de tal manera 
que cada subgrup tingui clares quines són les activitats que es faran presencialment i en línia. Si, amb el temps, el 
nombre d’alumnat que assisteix regularment minvàs considerablement i no hi hagués més de 21 alumnes entre els 
torns alterns, es tornarien a fer dues classes setmanals presencials.  
 
Als grups en què el nombre d’alumnat inscrit sigui superior a 21, però l’alumnat que realment assisteix a classe 
regularment sigui inferior a 21, es podran fer les dues classes setmanals de manera presencial sempre que mai se 
superi el nombre d’alumnat indicat. Si amb el temps incrementàs el nombre d’alumnat, es desenvoluparien les 
classes de manera alterna amb treball en línia. 
 
Als grups semipresencials, que a l’escenari A fan classe presencial només un dia a la setmana, on el nombre 
d’alumnat inscrit sigui superior a 21 s’intentarà arribar al següent acord amb els alumnes: dividir el grup en dos 
subgrups i fer una classe setmanal presencial amb cada subgrup, d’aquesta manera part del grup faria classe fora del 
seu horari oficial, però es faria la divisió d’acord amb la disponibilitat de l’alumnat.  
 
En el cas d’un escenari C de treball en línia, el professorat realitzarà les activitats d’ensenyament-aprenentatge 
programades d’acord amb la present programació. En aquest escenari el punt de trobada entre el professorat i 
l’alumnat per a les tutories i les classes serà les reunions presencials per videoconferència mitjançant una plataforma 
segura com la de Classroom. La freqüència de les classes virtuals en directe haurà de ser de, com a mínim, una 
vegada setmanal, preferentment en el mateix horari en què es desenvolupaven les classes presencials.   
 
Pel que fa al control de temps de treball autònom de l’alumnat en els tres escenaris, el professorat sempre vetllarà 
pel volum de feina que l’alumnat haurà de fer de manera autònoma fora de l’horari habitual de classes. S’establirien 
terminis de lliurament de tasques definits però extensos, que permetrien a l’alumnat certa flexibilitat a l’hora 
d’organitzar el treball autònom. 
 
 

2. MARC METODOLÒGIC 
 

El MERC defensa un model obert pel que fa a les diferents teories metodològiques. La recerca en 
l’aprenentatge de les llengües ha produït resultats dispars i els coneixements en aquestes àrees no han 
determinat encara clarament si existeix un mètode que es pugui considerar com el millor. Això no obstant, cal 
tenir en compte alguns principis i aspectes àmpliament acceptats que ens poden ajudar en l’aprenentatge de 
les llengües. La majoria dels investigadors semblen estar d’acord en el fet que una aportació substancial d’input 

contextualitzat i intel·ligible més la participació activa en la interacció comunicativa són condicions necessàries 
per al desenvolupament de la competència comunicativa. Atès que l’enfocament per tasques és una proposta 
d’aprenentatge de la llengua que es basa en aquests principis i els eixos vertebradors de la qual són les 
activitats d’ús de la llengua (tasques comunicatives) i no les estructures sintàctiques o les nocions i funcions, la 
metodologia que es posarà en pràctica es basa en la programació per tasques (com a eix vertabrador), i també 
la lingüística textual i l'enfocament comunicatiu de llengües. 
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Aquestes teories lingüístiques tenen com a objectiu primordial l'assoliment de la competència comunicativa. I la 

gramàtica no n’és l'objectiu central, sinó un element facilitador (i sempre contextualitzat) per aconseguir els 
objectius comunicatius proposats. L'aplicació d'aquestes teories a l'aula comportarà: 

 
 La interdisciplinarietat dels aspectes lingüístics, psicolingüístics i sociolingüístics. 
 El tractament ampli i integrador del llenguatge, considerant el punt de vista de l'emissor i el receptor, les 

manifestacions orals i escrites, tant formals com informals, i els factors verbals i no verbals de la 
comunicació. 

 L'anàlisi de la llengua en ús. 
 L'estudi de les marques definitòries dels diferents tipus de discurs. 
 El tractament de certes dificultats a l'hora de produir textos (orals i escrits) des de la perspectiva de 

propietats textuals com l'adequació, la coherència i la cohesió. 
 La utilització de material real dins l'aula i proper als interessos de l'alumnat. 
 La interacció dins l'aula entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 
 L'ensenyament d'estratègies encaminades a l'aprenentatge autònom. 

 
Per poder fer efectiva aquesta metodologia enfocada en l'ús de la llengua, cal considerar els següents aspectes 
que s’hi relacionen: 

 
 Tractament de les errades. Les errades s'han d'entendre com a part fonamental del procés d'adquisició 

d'una llengua. A part de les errades que s'esdevenen en qualsevol moment de l'aprenentatge de la llengua, 
les activitats enfocades a tractar-les han de partir sempre d'un enfocament comunicatiu i positiu. És a dir, 
s'han d'evitar les activitats que no presentin l'error dins un context. 

 Tractament del lèxic. El lèxic no s'ha d'aprendre d'una manera aïllada, sinó formant camps semàntics. El 
lèxic, com l'error, també s'ha de presentar dins un context. D'altra banda, s'ha de distingir entre vocabulari 
actiu i passiu, ja que el segon només és un vocabulari comprensiu i el primer és un vocabulari productiu. A 

més, l'adquisició del lèxic pot fer-se mitjançant operacions semàntiques (sinonímia i antonímia). Hi ha 
d'haver una certa gradació a l'hora d'adquirir nou vocabulari perquè sigui efectiu un procés de reciclatge en 
l'adquisició del lèxic. 

 Paper de les noves tecnologies. A més de ser una eina d'innovació metodològica, les TIC són un mitjà 
adient, atractiu, motivador i facilitador per a la immersió lingüística o cultural en la llengua objecte 
d’aprenentatge. També són una eina atractiva de suport a la docència, poden fomentar l’autonomia en 
l’aprenentatge, permeten a l’alumne estar en contacte directe a través d’Internet o altres recursos 

multimèdia amb l'idioma i la cultura de l’idioma que s’estudia. 

 Paper de l’alumnat i del professorat. Tant l'alumnat com el professorat són alhora professorat i alumnat. 

Això vol dir que hi ha d'haver un diàleg constant entre professorat i alumnat, que és el suport de tot 
aprenentatge. També hi ha d'haver un diàleg entre el professorat per tal de posar estratègies docents en 
comú, així com hi ha un diàleg entre l'alumnat sobre les estratègies d'aprenentatge. 

 Material didàctic. Encara que el llibre de text és el material didàctic principal, aquest sempre ha de ser 
complementat d'acord amb les necessitats de l'alumnat. A més, les noves tecnologies s'han d'incorporar, 
de cada vegada més, en els processos d'aprenentatge. De la mateixa manera, s'ha de fomentar la lectura en 

la llengua d'aprenentatge, sense que es vegi com una tasca imposada. En aquest sentit, es poden fer 
activitats relacionades amb les lectures, però no s'avaluarà directament com a part d'una prova. 
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 Paper de les tasques. La comunicació i l’aprenentatge d'una llengua comporten la realització d’una sèrie de 
tasques, que es poden definir com qualsevol acció intencionada considerada necessària per aconseguir un 
resultat concret en el context d’un problema a resoldre, una obligació a complir o un objectiu a assolir. Les 

tasques constitueixen un procediment metodològic coherent amb els principis de l’enfocament 
comunicatiu, encara que són compatibles amb altres enfocaments més tradicionals. Aquestes tasques no 
són exclusivament lingüístiques, encara que comportin activitats lingüístiques i que requereixin la 
competència comunicativa de l’individu. L’assoliment d’aquestes tasques fa necessari l’ús d’estratègies en 
la comunicació i l’aprenentatge. 

 
 

2.1. COHERÈNCIA METODOLÒGICA DEL DEPARTAMENT 
 

Per tal que tot el professorat del Departament mantingui unes pautes metodològiques coherents entre si i hi 
hagi una cohesió d’actuació interna que permeti no trasbalsar l’alumnat en passar d’un curs, o d’un cicle, a un 

altre a causa de canvis en els enfocaments didàctics, el Departament durà a terme una sèrie d’actuacions que es 
detallen a continuació: 

 
 Disseny d’un esquema unificat per a l’elaboració de les programacions d’aula de tot el professorat del 

Departament. 
 Elaboració conjunta d’un guió de pautes de funcionament per al desenvolupament d’una sessió de classe 

(per exemple, acords de gestió/gestions possibles en els inicis i comiats de les classes pel que fa a la 

interacció grupal) 
 Confecció d’un guió per tractar les errades (correcció directa/diferida...) i el lèxic (estratègies 

d’aprenentatge, recursos...) en funció de la situació de comunicació i dels objectius de l’activitat que es 
realitza. 

 Discussió de les dificultats en què ens trobem a l’hora de dur endavant la tasca didàctica (ús del material 
didàctic, manejament i interacció grupal, etc.) i recerca de solucions conjuntes. 

 
Aquestes actuacions es duran a terme a partir de la posada en comú de tots els membres de l’equip docent de 

llengua catalana de l’EOI al llarg de diverses reunions de Departament de l'actual curs acadèmic. 
 
 

2.2. DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES 
 

La proposta de desenvolupament curricular per a les EOI de les Illes Balears proposa l’aprenentatge dels 
idiomes des d’un enfocament comunicatiu i pràctic amb l’objectiu de desenvolupar tasques de complexitat 
progressiva. Aquest progrés en la competència comunicativa comporta el desenvolupament d’altres 
competències, a fi de fer front a les situacions comunicatives en què es troben els aprenents. 

 
Totes les competències humanes contribueixen, d’una manera o altra, a la capacitat de comunicar-se de 

l’aprenent, i poden considerar-se aspectes de la competència comunicativa. De tota manera, pot ser útil 
distingir les competències que no estan directament relacionades amb la llengua (competències generals) de 
les competències pròpiament lingüístiques. 

 
Competències generals 

 
Les competències generals inclouen diversos tipus de coneixements: 
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 Coneixements declaratius (savoir), que inclouen el coneixement del món i el seu funcionament, el 
coneixement de la cultura de les comunitats on es parla la llengua que l’aprenent estudia i la consciència  
de les relacions existents entre la visions de móns diferents, entre d’altres. 

 Habilitats i saber fer (savoir-faire), que inclouen les habilitats pràctiques, les habilitats socials, les habilitats 
de la vida quotidiana i les habilitats tècniques i professionals, entre d’altres. 

 El saber ser (savoir-être), que integra factors personals lligats a la pròpia personalitat i caracteritzats per les 
actituds, les motivacions, els valors i les creences, entre d’altres. 

 El saber aprendre (savoir-apprendre), que inclou la consciència lingüística i comunicativa i les habilitats 
fonètiques generals, és a dir, la sensibilitat cap a la llengua, la capacitat de pronunciació de noves llengües, 
les habilitats per a l’estudi i la capacitat d’adaptar-se a una nova experiència, entre d’altres. 

 
Competència lingüística comunicativa 

 
A fi de realitzar les intencions comunicatives, els usuaris de la llengua o els aprenents posen en joc les habilitats 
generals, i les combinen amb una competència comunicativa de tipus més específicament lingüístic. En un 
sentit més estricte, la competència comunicativa té els components següents: 

 Competències lingüístiques: definides com els coneixements dels recursos formals i la capacitat d’utilitzar- 
los. Inclou les competències gramatical, lèxica, fonològica, ortogràfica, semàntica, etc. 

 Competències sociolingüístiques: comprenen el coneixement i les habilitats necessàries per tractar la 
dimensió social de l’ús de la llengua, com ara normes de cortesia, formes de tractament, expressions 
populars, accents i registre, etc. 

 Competències pragmàtiques: es refereixen al coneixement que l’usuari o aprenent té dels principis segons 
els quals els missatges s’organitzen i s’utilitzen per a la realització de funcions comunicatives: inclouen les 
relacions de causa i efecte, la capacitat de dirigir i estructurar el discurs, la coherència i la cohesió, etc. 

 
 
 

2.3. CRITERIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES I PROCEDIMENTS PER AVALUAR-LES 
 

El treball de les competències queda integrat dins el treball per tasques comunicatives ja que, mitjançant 
aquestes tasques, l’alumnat entra en contacte amb la cultura associada als idiomes, aprofundint en els 
coneixements socioculturals i desenvolupant la seva capacitat crítica a partir de l’anàlisi de les similituds i 
diferències entre les distintes cultures. Per tant, afavorint una metodologia comunicativa, creiem que 
s’afavoreix també el treball de les competències. 

 
En el treball de les tasques s’integren les destreses de comprensió, expressió, interacció i mediació i, com a 
conseqüència, no s’hi poden deslligar. Altres recursos didàctics que el Departament de Català usarà per afavorir 

el treball de les competències són: 

 El Porfolio europeu de les llengües, especialment els materials inclosos dins l’apartat anomenat Aprendre a 
aprendre, ja que els documents que hi apareixen impliquen que l’alumnat reflexioni sobre l’ús que de les 
competències i estratègies d’aprenentatge. 

 Materials pensats per a l’acollida d’alumnat nouvingut com Conèixer les Illes Balears, que introdueixen 
informació sobre el context sociolingüístic i sociocultural de la llengua catalana. 

 Les activitats culturals també poden ser un recurs idoni per treballar les competències sociolingüístiques 
com a vies introductòries de les característiques de la cultura catalana, (convencions i rituals socials, 
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aspectes de la vida quotidiana, relacions interpersonals, valors i actituds...) 
 

Els criteris d’avaluació que s’estableixen per a cada nivell educatiu corresponent inclouen també  
consideracions implícites sobre l’avaluació dels procediments. No oblidem que si la programació s’organitza per 

tasques comunicatives, aquestes impliquen, d’una banda, diferents elements lingüístics, socioculturals i 
estratègics i, de l’altra, l’activació, de diferents habilitats lingüístiques. L’avaluació de l’adequació en la 
producció de textos orals i escrits implica també una anàlisi d’aquestes competències, que permeten ajustar el 
missatge a les característiques de la situació comunicativa (canal, registre, emissor, receptor…). La competència 
pragmàtica queda recollida en l’avaluació de la cohesió I la coherència. Mentre que les competències 
lingüístiques s’avaluen en l’apartat de correcció dels criteris de cada nivell. 

 

 
2.4. L'APRENENTATGE AUTÒNOM 

 
L’aprenentatge autònom es basa en el principi que els aprenents han de prendre la màxima responsabilitat 

possible en el seu propi procés d’aprenentatge i controlar-lo progressivament. També han de prendre 
consciència de les seves etapes de desenvolupament, tant dins com fora de la classe. Per tant, no es tracta 
simplement de la situació d’aprenentatge sense la presència física d’un professor o d’un tutor, sinó que 
comporta una reflexió conscient sobre el propi procés d’aprenentatge. 

L'alumnat ha de ser capaç d'aprendre de manera autònoma, ja sigui utilitzant les noves tecnologies, posant en 
pràctica a la vida real els continguts apresos, fent ús dels mitjans de comunicació o del material addicional 
recomanat pel professorat. 

Encara que potenciar l’autonomia dels aprenents no signifiqui només ensenyar estratègies i actituds 

d’aprenentatge, sí que pot resultar útil la llista d’actituds i estratègies per a l’aprenentatge autònom 
mencionades en el currículum per tal d’enfocar la tasca didàctica del Departament envers l’autonomia de 
l’aprenentatge. 

 
Actituds vers l’aprenentatge autònom 

 
 Mostrar estima i interès per qualsevol manifestació oral o escrita que es presenti en l'idioma estudiat fora 

de l’àmbit escolar, aprofitament de les nova tecnologies com a font important d’aprenentatge autònom. 

 Valorar el propi esforç, progrés i curiositat per aprendre, i acceptar les pròpies limitacions i dificultats que 
sorgeixen en l’aprenentatge. 

 Acceptar l’error com un element necessari en el procés d’aprenentatge. 
 

Estratègies d’aprenentatge autònom 
 

 Planificació d’un pla de treball personal (diari, setmanal, quinzenal, etc.) i d’un treball (en parelles, en 
equip). 

 Localització i ús efectiu de recursos personals (llibre de text, diccionaris personals, apunts, etc.), dels 

disponibles tant en el centre escolar com fora (biblioteques, aula de recursos i aula multimèdia) que 
ajudaran l’alumne a la preparació i organització de la tasca. 

 Identificació de les estratègies bàsiques per a l’aprenentatge del vocabulari, la gramàtica i la utilització 
ràpida i freqüent de la llengua apresa. 

 Ús d’estratègies compensatòries (parafrasejar, emprar mímica, etc.), afectives (tenir confiança en un 
mateix davant l’error, arriscar-se a realitzar una tasca, etc.) i socials (treballar amb companys, intercanvis 
amb parlants natius, entre d’altres) amb la finalitat d’afavorir l’aprenentatge. 



11  

 Ús d’estratègies de memòria (crear relacions mentals, mapes semàntics, etc.), cognitives (analitzar, raonar, 
deduir, etc.) i metacognitives (fixar-se objectius, relacionar els nous coneixements amb els ja coneguts) per 
desenvolupar les tècniques d’estudi i de treball. 

 Ús d’estratègies transferides d’altres aprenentatges. 
 Participació en situacions de comunicació a través de les noves tecnologies de la informació i comunicació 

(missatges de mòbil, xat o correus electrònics). 
 Detecció dels errors més freqüents, anàlisi de les causes i la seva acceptació com un element necessari en 

el procés d’aprenentatge. Participació en activitats de coavaluació com a recursos per reflexionar sobre les 
dificultats que sorgeixen en el procés d’aprenentatge, amb la finalitat de superar-les. 

 Identificació del resultat positiu que s’ha obtingut en la utilització d’una estratègia (autoavaluació) i 
continuïtat en el seu l’ús. 

A més d’ensenyar estratègies i actituds d’aprenentatge per tal de potenciar l’autonomia en l’aprenentatge de 

l’alumnat, l’ús de materials com els impresos del Porfolio del MERC afavoreixen que l’alumnat es responsabilitzi 
del seu procés d’aprenentatge, reflexioni sobre les habilitats i els coneixements que es van adquirint i ajudi a 

establir un diàleg avaluador entre alumne i professor. I, per tant, consideram que es tracta d’una eina de feina 
força útil i profitosa per a desenvolupar la capacitat potencial dels aprenents d’actuar com a aprenents 
autònoms. 

L’aula multimèdia també facilita l’aprenentatge autònom. El Departament de Català ha elaborat activitats 
específiques per a l’alumnat de cada cada nivell educatiu dissenyades per a autoaprenents. A més, també s’han 
seleccionat una sèrie de programes de la xarxa informàtica que inclouen diferents estratègies d’aprenentatge 
autònom (elaborar un pla d’estudis, autoavaluar-se...) i que són a l’abast de l’alumnat de l’EOI. 

Finalment, una altra de les vies d’afavorir l’aprenentatge autònom seria mitjançant la integració de la 
programació, l’aprenentatge dins l’aula i l’autoaprenentatge de l’alumnat. Així ho permetrien accions 
didàctiques com: 

 Una gestió de l’aula encaminada a l’autonomia de l’aprenent (enfocament didàctic per tasques 
globalitzadores comunicatives amb fases de reflexió en cooperació, iniciació en l’ús de recursos dels 
diccionaris i llibres de consulta, iniciació en els processos de monitorització a partir d’una avaluació externa 
inicial de la producció oral, recollida continuada de les pròpies produccions per tal d’analitzar el propi 

procés d’aprenentatge i fomentar processos cognitius...) 
 L’acceptació de la responsabilitat per part de l’alumnat i del professorat. 

 L’enteniment dels aspectes que comporta el procés d’aprenentatge. 
 La identificació dels objectius d’aprenentatge. 

 La identificació dels coneixements inicials de l’alumnat. 
 L’exploració de les idees pròpies de l'alumnat. 
 La identificació del tipus de lectura extensiva adequada. 
 La identificació de la demanda de models escrits útils per a l’alumnat. 

 L’oferiment d’oportunitats de feedback oral o escrit. 
 

2.5. ESTRATÈGIES I ACTITUDS D’APRENENTATGE 
 

La comunicació i l’aprenentatge suposen la realització de tasques que no són exclusivament lingüístiques, 
encara que comportin activitats lingüístiques i que requereixin la competència comunicativa de l’individu. El fet 
que aquestes tasques no siguin rutinàries ni automàtiques fa necessari l’ús d’estratègies en la comunicació i en 
l’aprenentatge. Sempre que l’acompliment d’aquestes tasques suposi el desenvolupament d’activitats 
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lingüístiques, caldrà processar (a través de la recepció, la producció, la interacció o la mediació) textos orals o 
escrits. 

Les estratègies són línies d’acció organitzada, intencionada i regulada que una persona escull per dur a terme 

una tasca que ella mateixa es proposa o que se li presenta. Es defineixen com l’organització dels recursos 
disponibles amb la finalitat de dur a terme qualsevol pla. L’ús d’una estratègia inclou el fet de  prendre 

decisions conscients per tal d’actuar d’una o altra manera. 

Les estratègies són essencials en l’aprenentatge d’una llengua, especialment en els nivells A1 i A2, en els quals 
un bon establiment de les estratègies ha de servir com a base per al futur aprenentatge de l'idioma. S’haurà 
d’ajudar l’aprenent, així mateix, a identificar i aplicar les estratègies que ja usa en la seva llengua i a 
desenvolupar-ne altres noves. Per això, es podran utilitzar activitats específiques, però principalment es 
tractarà d’integrar el treball de les estratègies dins el de les activitats comunicatives. Serà també fonamental el 

foment de l’aprenentatge autònom. Generalment les estratègies no són directament avaluables, s’avaluen de 
forma indirecta a través de les diverses activitats, i es poden classificar en: 

 METACOGNITIVES: són les que ajuden a solucionar un problema des d’una perspectiva global o de conjunt. 
Tenen a veure amb la planificación, el control i l’avaluació de la propia cognició. 

 COGNITIVES: són les que s’utilitzen per adquirir una llengua i estan relacionades amb els materials 
lingüístics. Comporten la integración del contingut nou en el coneixement previ. 

 COMUNICATIVES: són les que ajuden a iniciar, mantenir i finalitzar la comunicació. 
 SOCIOAFECTIVES: són les que tenen a veure amb les relacions i sentiments. Regulen la disposició afectiva i 

motivacional davant l'aprenentatge 
 

Estratègies d’expressió oral i escrita 
 

Consideram que l’alumnat dels cursos del nivell bàsic ha d’assimilar, com a mínim, les estratègies següents 

d’aquestes habilitats productives: 
 

 Reproducció de sons, de pautes d’entonació i de grafies a partir de models determinats. 
 Reproducció de les estructures i dels textos assenyalats per a aquest nivell seguint instruccions i models. 
 Utilització d’estratègies compensatòries com parafrasejar, usar sinònims, mots crossa i mots comodí del 

propi idioma, entre d’altres. 
 

Els continguts mínims per als cursos del nivell intermedi consistirien, a més de les detallades per al nivell bàsic, 
en la integració de les estratègies següents en el treball de les estructures: 

 Lectura expressiva de textos assenyalats amb entonació i pronunciació adequats al nivell. 

 Anàlisi i autoavaluació dels resultats positius i dels errors, a través d’indicis manifestats per l'interlocutor 
(repetició sense error, gestos, entre d’altres), amb la finalitat de prendre confiança en si mateix o per 
autocorregir-se. 

 
Les estratègies següents conformarien els continguts mínims per als cursos del nivell avançat (a més de les 
anteriorment esmentades per als cursos dels nivells A1 i A2): 

 Adequació del registre formal i informal segons el tipus i la intencionalitat del text. 
 Adequació del missatge als components de l’acte de comunicació (interlocutor, canal i registre). 

 Revisió del text produït i incorporació d’aportacions que el millorin com a resultat de l’intercanvi amb altres 
lectors. 
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Estratègies d’interacció 

L’alumnat dels cursos A1 i A2 ha d’assimilar, com a mínim, les estratègies d’interacció següents: 

 Repetició mental i ús de frases estandarditzades d’ús freqüent (felicitar, saludar i acomiadar-se; desitjar 

sort, etc.) tant oralment com per escrit. 

 Manteniment de l’atenció i observació del comportament de l'interlocutor per poder comprendre’l millor. 
 

Els continguts mínims per als cursos del nivell intermedi consistirien, a més de les mencionades per al nivell 

bàsic, en l’assimilació de les següents estratègies per part de l’alumnat: 
 

 Ús d’estratègies compensatòries per evitar silencis o malentesos en la comunicació (petició d’ajuda, de 
repetició, d’aclariment del que s’ha dit o escrit, utilització del llenguatge no verbal, canvi de tema, ús 
d’expressions per donar temps a pensar el que es vol dir, etc.). 

 
Les estratègies següents conformarien els continguts mínims per als cursos del nivell avançat (a més de les 

anteriorment esmentades per als cursos del nivell bàsic i els de l’intermedi): 
 Predicció de les intencions de l'interlocutor i possibles reaccions que es puguin produir davant el discurs. 
 Identificació de buits d’informació i estimació d’allò que es pot donar per descomptat. 
 Planificació dels intercanvis atenent a la situació de comunicació. 
 Comprovació de la comprensió del missatge; petició de correcció a l'interlocutor i aclariment de possibles 

malentesos. 
 

Estratègies d’aprenentatge autònom 
 

De la relació següent, especificada pel currículum, se’n consideraran continguts mínims: 
 

 Identificació de les estratègies bàsiques per a l’aprenentatge del vocabulari, la gramàtica i la utilització 

ràpida i freqüent de la llengua apresa. 
 Ús d’estratègies compensatòries (parafrasejar, emprar mímica, etc.), afectives (tenir confiança en un 

mateix davant l’error, arriscar-se a realitzar una tasca, etc.) i socials (treballar amb companys, intercanvis 
amb parlants natius, entre d’altres) amb la finalitat d’afavorir l’aprenentatge. 

 Participació en situacions de comunicació a través de les noves tecnologies de la informació i comunicació 
(missatges de mòbil, xat o correus electrònics). 

 Identificació del resultat positiu que s’ha obtingut en la utilització d’una estratègia (autoavaluació) i 
continuïtat en el seu l’ús. 

 Localització i ús efectiu de recursos personals (llibre de text, diccionaris personals, apunts, etc.), dels 
disponibles tant en el centre escolar com fora (biblioteques, aula de recursos i aula multimèdia) que 
ajudaran l’alumnat a la preparació i organització de la tasca. 

 Planificació d’un pla de treball personal (diari, setmanal, quinzenal, etc.) i d’un treball (en parelles, en 
equip). 

 
La resta d’estratègies que apareixen al currículum també es tindran en compte per al procés d’ensenyament- 
aparenentatge, si bé no es tractaran com a continguts mínims: 

 Ús d’estratègies de memòria (crear relacions mentals, mapes semàntics, etc.), cognitives (analitzar, raonar, 

deduir, etc.) i metacognitives (fixar-se objectius, relacionar els nous coneixements amb els ja coneguts) per 
desenvolupar les tècniques d’estudi i de treball. 

 Ús d’estratègies transferides d’altres aprenentatges. 
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 Detecció dels errors més freqüents, anàlisi de les causes i la seva acceptació com un element necessari en 
el procés d’aprenentatge. Participació en activitats de coavaluació com a recursos per reflexionar sobre les 
dificultats que sorgeixen en el procés d’aprenentatge, amb la finalitat de superar-les. 

 
Estratègies culturals i interculturals 

 
En consideram continguts mínims: 

 
 Observació i reconeixement dels continguts i convencions culturals propis de l'idioma. 

 Identificació de les diferències i similituds socioculturals entre la cultura pròpia i l’aliena. 
 Ús d’estratègies per establir contacte amb altres cultures. 

 
I es tindran en compte les següents estratègies en el procés d’ensenyament, sense ser-ne continguts mínims: 

 
 Reconeixement de les característiques pròpies de la cultura d’origen i la cultura nova objecte d’estudi. 
 Identificació d’estereotips i formes de superar-los. 
 Identificació del paper de l’alumne com intermediari cultural entre la L1 (cultura pròpia) i la L2 (nova 

cultura). 
 

LES ACTITUDS I L’APRENENTATGE 
 
Les actituds es poden definir com opinions, formes de pensar i de respondre a qualsevol problema. Estan 

relacionades amb la cultura i són difícils de definir, però exerceixen control sobre l’aprenentatge de les 
llengües. 

S’hi han seleccionat els següents continguts mínims: 
 

Actituds vers la comprensió i expressió orals i escrites 
 

 Mostrar interès i respecte per les normes que regeixen els textos orals i escrits. 

 Respectar les idees expressades en l'idioma estranger. 
 Prendre consciència de la importància d’aprendre un idioma per poder satisfer necessitats comunicatives 

 
Actituds vers la interacció 

 
 Superar el sentit del ridícul i de la cohibició. Desenvolupar el sentit de l’espontaneïtat, i valorar la confiança 

en si mateix per poder establir intercanvis comunicatius. 
 Mostrar una actitud col·laboradora, participativa, i de respecte cap a les normes en els intercanvis 

comunicatius (respecte al torn de paraules, a les idees de l’altre, etc.). 
 Valorar el treball en grup com a mitjà d’aprenentatge, l’establiment de relacions entre els participants i la 

motivació que afavoreixin l’estímul mutu i d’avaluació conjunta. 
 Valorar l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació com a mitjà de perfeccionament de 

l'idioma i d’interrelació personal. 
 

Actituds vers l’aprenentatge autònom 
 

 Valorar el propi esforç, progrés i curiositat per aprendre, i acceptar les pròpies limitacions i dificultats que 
sorgeixen en l’aprenentatge. 

 Acceptar l’error com un element necessari en el procés d’aprenentatge. 
 

Actituds culturals i interculturals 
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 Rebutjar estereotips, tòpics i prejudicis sobre l'idioma, sobre la cultura i sobre els seus parlants. 

 Mostrar interès i respecte pel coneixement de les principals característiques de la vida quotidiana, de la 

cultura, de les convencions socioculturals i el llenguatge no verbal propis del país de l'idioma estudiat. 



 

3.1 DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL A1 
Els ensenyaments de Nivell Bàsic A1 tenen com a referència el nivell A1 (Nivell Inicial) del Marc Europeu Comú de Referència. 
Capaciten l'alumnat per fer un ús  molt simple de l'idioma per intervenir i actuar de  manera molt senzilla,    
tant  receptivament  com  productivament,  oralment  i  per  escrit,  comprenent  i  produint  textos  molt breus 
sobre aspectes elementals i molt concrets de temes generals i situacions de la vida quotidiana referents 
als àmbits personal i públic. Requereix l'adquisició progressiva de lèxic, expressions i estructures d'ús 
freqüent necessaris per processar aquests textos. 
En aquest nivell, l’aprenent ha de poder interactuar d’una manera simple en situacions quotidianes de 
contingut predictible (preguntar i respondre preguntes sobre ell mateix, sobre el lloc on viu, sobre la gent 
que coneix i les coses que té; iniciar declaracions simples i reaccionar-hi en les àrees relatives a les 
necessitats immediates o a temes molt familiars) utilitzant sobretot, però no exclusivament, un repertori 
lèxic limitat i memoritzat de frases determinades per a situacions específiques. 

 

 

3.2 OBJECTIUS DELS ENSENYAMENTS DEL NIVELL BÀSIC A1 
Adquirir la capacitat de: 
a) Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant receptives com productives, per satisfer necessitats 

comunicatives immediates i interactuar o mediar d'una manera senzilla en contextos familiars, amb 
l'ajut del context i la col·laboració dels interlocutors. 

b) Integrar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals, en l'aprenentatge 
de l'idioma. 

c) Aprofitar les ocasions d'exposició a l'idioma per comprovar el seu progrés en l'aprenentatge. 
d) Desenvolupar les estratègies que permetin fer front a les dificultats importants de comunicació en els 

contextos més habituals. 
e) Identificar i desenvolupar les estratègies que permetin avaluar i continuar el procés d'aprenentatge de 

l'idioma. 
f) Prendre consciència dels elements o situacions diferents dels de la pròpia llengua i cultura que poden 

afectar-ne l'ús. 
 
 

OBJECTIUS DEL NIVELL.- Per a cada tipus d'activitat, l'objectiu general defineix l'abast, les limitacions i les condicions que 
s'apliquen a tots els objectius específics. 

 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre el sentit general i la informació essencial de 
discursos: 

- contextualitzats; 

- sobre assumptes coneguts; 

- en llengua estàndard i planera; 

- articulats clarament i a velocitat molt lenta, en bones 
condicions acústiques; 

- preferiblement amb ajuda d'imatges o gestos; 
- amb possibilitat de demanar d'aclariments o repeticions. 

a) Captar el tema i identificar el contingut més rellevant 
d'anuncis i missatges públics. 

b) Comprendre la informació essencial en transaccions i gestions 
que es produeixen cara a cara (per exemple: registrar-se en un 
hotel, fer compres o inscriure’s en un curs) 

c) Participar en converses sobre l’àmbit personal i els assumptes 
quotidians o d’immediata rellevància i comprendre el sentit 
general i la informació essencial del que s'hi diu. 

d) Identificar el tema i comprendre informació específica molt 
senzilla i predictible de fragments breus de programes de 
televisió o d’altres mitjans audiovisuals. 
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ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Identificar i comprendre el sentit general i la informació 
essencial explícita i predictible de textos escrits 
- breus; 
- senzills i clarament ordenats; 
- contextualitzats (preferiblement amb imatges o 

il•lustracions); 
- escrits en llengua estàndard i registre neutre; 
- amb vocabulari d'ús freqüent; 
- sobre assumptes coneguts; 
- amb possibilitat de relectura. 

a) Identificar el propòsit i comprendre els aspectes més rellevants i 
predictibles de rètols, anuncis o cartells d'espais o serveis 
públics. 

b) Copsar la intenció comunicativa i comprendre el sentit general 
de notes o missatges que contenen informació, instruccions i 
indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida 
quotidiana. 

c) Comprendre la informació essencial de la correspondencia 
personal breu (missatges de text, correus electrònics, targes 
postals, etc.) sobre aspectes de la vida quotidiana. 

d) Localizar i comprendre informació específica senzilla i 
predictible continguda en escrits formals breus de caràcter 
pràctic (confirmació d’una reserva, informació sobre un curs, 
etc.). 

e) Identificar el contingut general i localitzar informació 
específica molt simple de materials informatius o publicitaris 
(fullets, prospectes, plànols, menús, llistes, horaris, pàgines 
web, etc.) amb format reconeixible, preferentment 
acompanyades d'imatges o esquemes 

f) Comprendre indicacions bàsiques per omplir fitxes i impresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comunicar informació essencial mitjançant textos orals: 
- molt breus; 
- d'estructura senzilla; 
- sobre aspectes quotidians o d'interès immediat; 
- encara que l'accent, les pauses i vacil•lacions en 

limitin l'abast; 
- acompanyats, si cal, de recursos i llenguatge no 

verbal; 
- comptant amb la col•laboració dels interlocutors.  

a) Usar fórmules habituals de cortesia (saludar, acomiadar-se, 
presentar, agrair, disculpar-se, mostrar interès, etc.) i 
respondre-hi. 

b) Fer intervencions molt breus, preparades prèviament, com ara 
presentar-se o presentar altres persones. 

c) Parlar molt breument d’un mateix, de la pròpia experiència o 
necessitats de l'àmbit personal quotidià i immediat, i 
interessar-se per les dels interlocutors. 

d) Prendre part en transaccions i gestions senzilles intercanviant 
dades molt concretes (dades personals, nombres, quantitats, 
preus, dates i horaris, etc.), així com en la comunicació 
essencial sobre béns i serveis quotidians (restaurants, 
transports, etc.). 

e) Respondre preguntes bàsiques i directes sobre aspectes 
personals. 

 
 
 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESC RI TS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Transmetre dades o informacions concretes per escrit (per 
exemple, emplenant formularis) i escriure textos: 

- molt breus; 

a) Escriure notes i anuncis i prendre notes de missatges 
relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 

b) Escriure correspondència personal (missatges de text, postals, 
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- amb una organització elemental; 
- amb un repertori i un control limitats 

estructures; 
- sobre aspectes concrets i quotidians. 

 
de 

 
lèxic 

 
i 

correus electrònics breus, etc.), amb patrons predeterminats 
o molt habituals, per tractar temes relacionats amb l’entorn. 

c) Fer descripcions succintes de persones, objectes o llocs. 

d) Emplenar formularis, qüestionaris o fitxes que requereixin 
dades personals (nom, nacionalitat, adreça, etc.). 

 
 
 

ACTIVITATS  DE MEDIACIÓ 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Transmetre a tercers informació senzilla i predictible 
d'interès immediat continguda en textos breus i senzills, 
com ara senyals, pòsters, programes, fullets, etc. 

a) Comunicar amb paraules senzilles i gestos les necessitats 
bàsiques d'un tercer en una situació determinada. 

b) Fer oralment traduccions aproximades de paraules i 
expressions incloses en senyals, pòsters, programes, fullets, 
etc. 

c) Fer llistes de noms, números, preus i altres dades molt 
senzilles d'interès immediat. 

d) Traduir, tot consultant un diccionari o altres recursos, mots o 
expressions, encara que no sempre se'n seleccioni l'accepció 
adequada. 

e) Mostrar, amb paraules i llenguatge no verbal, interès sobre 
una idea o un tema. 

 
3.3 COMPETÈNCIES I CONTINGUTS DEL NIVELL BÀSIC A1 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS SOCIOCULTURALS I SOCIOLINGÜÍSTICS 
Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producción i a la coproducció de textos orals i escrits dels 
aspectes socioculturals i sociolingüístics: 

 
Continguts socioculturals 
 Llenguatge no verbal: cinèsica, mímica i proxèmica: 

- gestualitat com a suport de la comunicació verbal. 
- gestos d’aprovació o desaprovació. 

 Vida quotidiana i les sevescondicions 
- relacions familiars i generacionals: vincles 
- normes fonamentals de cortesia (salutacions , acomiadaments i agraïments). 
- concepte de puntualitat 
- cultes principals. 
- horaris d'àpats. 
- horaris dels establiments i comerços. 
- fórmules habituals de compra i pagament. 
- horaris i puntualitat. 
- tipologia general dels habitatges. 
- hàbits de salut i higiene en general. 

 Lleure i cultura 
- activitats d'oci més populars. 
- festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants 

 Geografia 
- territoris i àmbits més importants en què s’usa la llengua. 
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- ciutats i llocs més significatius. 
- el clima i les diferents estacions de l'any: temperatures i fenòmens naturals més rellevants. 

 
Continguts sociolingüísitcs Cortesia lingüística i convencions 

– salutacions i comiats: selecció i ús segons el moment del dia. 
– presentacions de persones: fórmules genèriques 
– formes de tractament genèriques. 
– fórmules a l'hora de demanar preu i de pagar. 
– fórmules per demanar per algú. 
– fórmules de cortesia per sol·licitar permís, ajuda, un servei o producte, expressar agraïment, demanar 

perdó. 
– fórmules de felicitació per aniversaris, onomàstiques, dates assenyalades. 
– convencions bàsiques de la correspondència personal: salutacions i comiats. 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ESTRATÈGICS 

 
Activitats de comprensió de textos orals Activitas de comprensió de textos escrits 

Estratègies d'identificació: 

- Deducció del significat de mots desconeguts referits a 
accions o objectes concrets a partir del context o 
d'imatges o icones. 

- Reconeixement de marques quantitatives (nombres,...) o 
valoratives (bo, dolent, etc.) 

 
Estratègies d'identificació: 

- Deducció del significat de mots desconeguts referits a accions 
o objectes concrets a partir del context o d'imatges o icones. 

- Reconeixement de marques quantitatives (nombres,...) o 
valoratives (bo, dolent, etc.) 

Activitats de producción i coproducció de textos orals Activitas de producción i coproducció de textos escrits 

Estratègies de planificació: 

- Adaptació del missatge als recursos lingüístics disponibles. 

Estratègies d'interacció: 

- Indicació, mitjançant mots, entonació o gestos, que (no) 
se segueix la conversa. 

- Ús de gestos per complementar mots simples. 

- Utilització de gestos per a expressar acord o desacord. 

Estragègies de planificació: 

- Adaptació del missatge als recursos lingüístics disponibles. 

Activitats de mediació 

Estratègies de relació amb els coneixements previs: 

- Indicació de la relació entre una informació i una de coneguda pels interlocutors. 

Estratègies de descomposició de la informació: 

- Destriar informació d’interès immediat en textos senzills i breus com ara senyals, anuncis, fullets, etc. 

Estratègies d'adaptació del discurs: 

- Paràfrasi mitjançant paraules senzilles i llenguatge no-verbal. 

 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FUNCIONALS 
Reconeixement i realització de les funcions comunicatives mitjançant els seus exponents més comuns en 
la llengua segons l'àmbit i el context comunicatius: 
 Actes fàtics o solidaris (socialitzar): 

- Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se. 
- Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació. 
- Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes. 
- Verificar que s'ha entès un missatge. 
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- Atraure l'atenció. 
- Felicitar i respondre a una felicitació. 
- Acceptar o rebutjar una invitació 

 
 Actes assertius (donar i sol·licitarinformació): 

- Donar i demanar dades personals.. 
- Demanar i donar informació identificació, preus i hora. 
- Preguntar i dir a qui pertany alguna cosa. 
- Referir-se a accions habituals o del món present. 
- Referir-se a accions que succeeixen en el moment que es parla. 
- Descriure persones, objectes i, situacions. 
- Descriure el temps atmosfèric. 
- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat. 

 Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions): 
- Expressar gustos i preferències. 
- Expressar coneixement o desconeixement. 
-- Manifestar interès o desinterès. 
- Expressar acord o desacord. 

 Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció): 
- Demanar, concedir o denegar permís per fer alguna cosa. 
- Oferir i demanar ajuda, acceptar-la i rebutjar-la. 
- Demanar de repetir, explicar o parlar a poc a poc.- Preguntar i expressar el significat o la traducció 

d'una paraula o expressió. 
- Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments. 
- Concertar una cita, quedar amb algú. 
- Demanar i donar la paraula, interrompre, deixar parlar, etc. 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS DISCURSIUS 
Coneixement i comprensió i aplicació de models contextuals i patrons textuals elementals. 
 Context

 Característiques del context:
- segons l'àmbit d'acció general i l'activitat comunicativa específica 
- segons els participants (relacions, intenció comunicativa) 
- segons la situació (lloc, temps) 

 Expectatives generades pel context:
- tipus textual 
- tema i contingut 
- patrons sintàctics, lèxics, fonetico-fonològics i ortotipogràfics 

 Organització i estructuració del text:
 Segons macrofunció textual

- Seqüència dialogal: Seqüències fàtiques d'iniciació i cloenda simples, seqüències 
transaccionals breus. 

- Seqüència descriptiva (persones, objectes, llocs, accions) amb punt de vista objectiu: 
ancoratge i aspectualització (seqüència de trets o elements). 

 Progressió temàtica
- progressió per tema constant (el tema es manté) 
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- llista d'elements 
 Cohesió

a) Elements prosòdics [textos orals]: 
- entonació declarativa i interrogativa neutres 
- pauses 

b) Elements ortotipogràfics [textos escrits]: 
- puntuació: en separació de frases, paràgrafs i elements d'una enumeració. 
- signes d'interrogació i exclamació 
- disposició en paràgrafs 
- identificació d'abreviatures dins el context 

c) Mecanismes de referència: 
- dixi (demostratius, adverbis de lloc i temps, etc.) 
- anàfora (pronoms personals, demostratius, possessius) 
- cohesió lèxica (repetició exacta) 

d) Connexió textual: 
operadors discursius: addició (continuïtat), exemplificació. 
en la producció i coproducció: l'organització pot suplir la manca de connectors. 

e) Interacció: 
- recursos d'iniciació i cloenda el discurs simples i d'àmbit general. 

 Gèneres textuals
 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Interacció: 

- preguntes i respostes simples sobre informació 
personal o factual i situacions quotidianes 

- converses molt simples i curtes de l'esfera social i 
quotidiana 

Informació: 

- indicacions molt simples per arribar a un lloc 

- missatges personals en un contestador 

- sol•licitud d'instruccions per arribar a un lloc o per fer 
una activitat senzilla 

Exposició: 

- narració curta de fets sobre temes corrents (anècdota, 
excusa, etc.) 

- presentació i descripció succinta de persones, objectes i 
situacions 

Interacció: 

- preguntes simples sobre informació personal i situacions 
quotidianes 

- converses molt simples i curtes de l'esfera social i quotidiana 
entre terceres persones (copsacr-ne el tema) 

Informació: 

- indicacions molt simples per arribar a un lloc 

- missatges personals en un contestador 

- anuncis en serveis i locals públics 

- instruccions del professorat 

Exposició: 

- narració de fets curts sobre temes corrents (anècdota, notícia, 
etc.) 

Representacions o emissions audiovisuals 

(identificació del tema i alguns detalls essencials): 

- butlletins meteorològics 

- anuncis publicitaris 

- resultats esportius 

- extractes d'altres emissions de ràdio o televisió (p. ex.: 
receptes de cuina simples, resultats de la loteria...) 

 
 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
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Informació personal: 

- fitxes i formularis (emplenar) 

- qüestionaris senzills 

Àmbit privat: 

- targes postals 

- invitacions 

- missatges de text 

- llistes (de tèlèfons, contactes, alumnes...) 

- cartes i correus electrònics personals 

Informació personal: 

- targes de visita 

- carnets d'identitat, passaports, etc. 

- fitxes d'inscripció 

- certificats (dades i objecte) 

- butlletins de notes 

Escrits públics: 

- etiquetes de productes de primera necessitat (en context) 

- rètols i senyalitzacions d'espais públics senzills 

- noms de carrers i altres llocs públics 

- horaris i calendaris 

- llistes (de tèlèfons, contactes, alumnes...) 

- tiquets que caixa 

- plànols i iitineraris senzills de transports públics 

- cartells i pòsters amb elements visuals 

- bitllets de transport 

- publicitat senzilla 

- anuncis breus (immobiliaris, agenda escolar) 

Lleure: 

- menús senzills 

- programes senzills de manifestacions culturals i esportives 

- fulletons i tríptics turístics senzills 

- prospectes i catàlegs senzills 

Instruccions: 

- instruccions dels llibres de text del nivell 

- instruccions d'ús senzilles 

- normes d'ús 

Textos informatius 

- comunicats (àmbit escolar) 

Premsa 

- rúbriques de diaris i revistes (portades, seccions, sumaris, 
titulars, peus de foto...) 

- horòscops 

- notícies d'actualitat molt breus (de diaris, revistes, llocs 
web...) 

Àmbit privat 

- targes postals 

- invitacions 

- missatges de text 

- apunts breus en xarxes socials 

- cartes i correus electrònics pesonals senzills i curts 

 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS LÈXICS 
 

Aquests continguts s’han d’adequar per a cada idioma al domini de la morfosintaxi que el seu ús requeresqui,  
la qual cosa en pot limitar l’abast, i s’han d’interpretar atenent a les competències funcional i discursiva que 
s’especifiquen per al nivell. 
 Identificació personal: 

- Nom: noms de pila i hipocorístics d'àmbit general ; cognoms, patronímics i matronímics ; sobrenoms ; 
formes de respecte o cortesia ; nom de les lletres i els diacrítics 

- Domicili: noms de vies, ciutats importants, països. 
- Telèfon i adreces electròniques: números cardinals de 0 a 10, seqüenciació dels números de telèfon, 

nom dels símbols habituals (@, /, etc.) 
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- Altres dades personals: lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil 
- Nacionalitat: gentilicis 
- Origen: països 
- Ocupació: noms d'oficis (segons necessitats), llocs on es fa feina 
- Educació: tipus genèrics de centre, tipus genèrics d'estudis, assignatures genèriques 
- Família: noms de parentiu pròxim 
- Preferència i aversió (graus bàsics) 

 La casa, la llar i l’entorn: 
- Allotjament: tipus genèrics d'allotjament permanent 
- Instal•lacions i estris de la llar: mobiliari bàsic, parament bàsic (p. ex., roba de llit, coberts,etc.), 

equipament bàsic (p. ex.: rentadora) 
- Entorn: tipus genèrics de localitat, tipus d'equipament urbà (p. ex.: parc), elements geogràfics (p. ex.: 

riu) 
- Flora i fauna: animals domèstics i de companyia, noms d'animals habituals 
- Clima: fenòmens meteorològics comuns 

 La vida diària 
- Vida domèstica: rutines diàries, àpats. feines domèstiques regulars 
- Festivitats: noms de festivitats d'àmbit general (p. ex.: cap d’any) 

 El lleure 
- Lleure : moments de lleure, activitats (p. ex.: fer una copa) 
- Aficions: tipus d'aficions, camps d'interès personal 
- Entreteniment: mitjans de comunicació (radio, TV, diari, revista, etc.), equipament tècnic de 

comunicació bàsic (p. ex.: TV), productes i programes audiovisuals (p. ex.: pel·lícula) 
- Món intel·lectual i artístic: objectes i esdeveniments (p. ex.: llibre, concert) 
- activitats (p. ex.: llegir), tipus de música (p. ex.: clàsica, rock, etc.), instruments musicals molt 

comuns (p.ex. piano, guitarra, etc.) 
- Esport i activitat física: esports molt comuns (p.ex. tenis, futbol, etc.) 

 Les relacions humanes 
- Vida social: coneixences (p. ex.: amic, col·lega), relacions (p. ex.: convidar, regalar), esdeveniments 

(p. ex.: festa) 
 Transport i viatges 

- Transports: tipus de vehicle, tipus de via 
- Turisme: llocs i localitzacions, activitats, noms d'elements d'interès (p. ex.: catedral), 

documentació bàsica, noms de ciutats, països, continents 
- Allotjament: establiments d’allotjament turístic, dependències genèriques 

 Comerç 
- Establiments : tipus d'establiment, accions bàsiques (p. ex.: pagar), pesos i mesures, béns de 

consum poc específics 
- Preu i qualitat: diners, monedes i fraccions, accions relacionades amb el pagament (p. ex.: canvi) 

 Alimentació 
- Menjars : apats habituals diaris, tipus de menjars i begudes (p. ex.: sandvitx, cafè), tipus genèrics 

d'aliments 
- Restauració: tipus genèrics d'establiments 

 Serveis 
- Correus i telecomunicacions: instal·lacions (p. ex. oficina de correus) 
- Seguretat ciutadana: forces de seguretat i els seus agents 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS INTERCULTURALS 
Aplicació dels coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin realitzar activitats de mediació en situacions molt 
familiars i senzilles (coneixements culturals molt generals, posada en relació, respecte): 
 Coneixements

 La llengua com a sistema semiològic
Relació arbitrària i convencional entre el significant i el significat. 
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Significat diferent de significants idèntics o semblants en llengües diferents. 

 Llengua i societat:
Pertinença dels individus a una o més comunitats lingüístiques Diversitat lingüística del propi 
entorn 

 Comunicació verbal i no verbal:
Existència de formes de comunicació no lingüísitica 
Procediments lingüístics que faciliten la comunicació (simplificació, reformulació, 
internacionalismes, etc.) Estatus particular del parlant al·lòglota (necessitat d'ajuda, paper de 
mediador...) 

 Evolució de les llengües: Existència de préstecs lingüístics (internacionalismes)
 Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme: Consciència de la pluralitat lingüística: 

sistemes d'escriptura.
 Semblances i diferències entre les llengües:

Diversitat de sistemes fonètics/fonològics i prosòdics (sons i patrons que es distingeixen o no 
segons la llengua/varietat) Diversitat en l'organització dels enunciats (sintaxi) 
Diversitat dels sistemes d'escriptura: tipus d'escriptura, alfabet, correspondències so-grafia, 
convencions, etc. 
Diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no verbal: funcionament de determinats actes de 
parla (salutacions, fórmules de cortesia, etc.) 

 Adquisició/aprenentatge de llengües:
Consciència del procés d'aprenentatge d'una llengua: actituds davant els errors propis i aliens, 
naturalesa oberta del procés, etc. Paper de les altres llengües conegudes en l'aprenentatge d'una 
llengua: analogies, semblances, etc. 
Pertinència i necessitat d'adaptació de les estratègies d'aprenentatge segons l'objectiu 

 Cultura: Diversitat i complexitat de les cultures
 Relacions interculturals: Consciència que els altres poden interpretar el nostre 

comportament de manera diferent decom ho feim nosaltres.
 Diversitat de les cultures: Pluralitat de pràctiques i costums culturals

 Actituds

 Sensibilitat envers la pròpia llengua i cultura i les d'altri.
 Acceptació:

De la diferència: superació de les reticències envers l'altre/el que és diferent. 
Que les altres llengües/cultures poden funcionar de manera diferent de les pròpies. De 
l'alternança de codi entre parlants que comparteixen un repertori plurilingüe. 

 Obertura envers l'alteritat.
 Respecte envers:

Les diferències i la diversitat. 
La dignitat de totes les llengües i els éssers humans. 

 Disposició a ésser considerat un estrany.
 Desig de:

Entrar en contacte amb altres persones / altres cultures. 

Ajudar i acceptar ajuda de persones d'altres cultures. 

Aprendre dels altres. 

 Voluntat de relativitzar les evidències respecte a la pròpia llengua/cultura per comprendre el 
funcionament de les altres.

 Flexibilitat envers les diferents maneres de percebre, expressars-se i comportar-se.
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 Familiarització amb les semblances/diferències entre llengües/cultures.
 Assumpció de la compatibilitat entre l'orgull per la pròpia identitat i el respecte envers les altres.

 Habilitats
 Observació i anàlisi

Aïllar/segmentar sons i síl·labes 
Aïllar/segmentar unitats gràfiques (lletres, afixos, lexemes, mots...) Establir correspondències 
entre grafies i sons 
Relacionar formes i funcions pragmàtiques 

 Identificació:
Identificar auditivament un morfema o un mot Identificar signes gràfics elementals Identificar 
préstecs o internacionalismes 

 Comparació:
Identificar semblances i diferències gràfiques (signes, morfemes, sistemes d'escriptura) Percebre 
la proximitat lèxica directa 
Comparar relacions so-grafia en diverses llengües 

 Aprofitament del coneixement lingüístic: Identificar bases de transferència (elements d'una llengua 
que permeten la transferència de coneixements entre llengües o dins una mateixa llengua)

 Interacció: Activar la parla bi/plurilingüe quan ho requeresqui la situació comunicativa



COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS, ORTOTIPOGRÀFICS I FONÈTICO- 
FONOLÒGICS 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS 

L'entitatilessevespropietats(in/existència,qualitat (intrínsecaivalorativa) i 
quantitat(nombre,quantitati grau) 

1. L'entitat 
a) Substantius Classes: 

noms col·lectius: gent, tothom (concordança en singular) 

- nombre i ordre de noms i cognoms 

Flexió: 

- flexió regular de gènere i nombre (-ø/-a/-s/-es) 

invariabilitat de gènere o nombre en dies de la setmana i altre 
vocabulari dels exponents del nivell (p. ex. militar, viatjant) 

diferents lexemes per a masculí i femení en vocabulari de 
parentiu (pare/mare, oncle/tia) 
Pronoms personals forts en funció de subjecte i en complements i 
adjunts amb preposició: amb ella, d'ell, darrere jo 

c) Pronoms personals febles: 

d'acusatiu, datiu i reflexiu: simples en posició proclítica (plenes 
o reforçades) 
pronom ho en funció oracions atributives d'identificació: És el teu 
germà? - Sí que ho és. 
- pronom en partitiu com a OD amb tenir, haver-hi, voler 
d) Pronoms demostratius: això, allò (ús díctic) 
e) Pronomsindefinits: algú, ningú, res, tot, tothom 

2. L'existència 
a) Verbs: haver-hi (en present i imperfetd'indicatiu) 

b) Articles: 

definits (general o salat): ús individualitzador i díctic, ús amb 
topònims d'alguns països 
- personals 
- indefinits 

c) Demostratius: aquest, aquell (ús díctic) 

3. La pertinença 
Amb de 

Possessius: 

- tònics prenominals amb article definit 
tònics postnominals sense article amb ca i casa: ca 
meva/teva... 

- tònics sense article en oracions atributives: es meu 

4. La quantitat 

a) Quantificadors: 

L'entitatilessevespropietats(in/existència,qualitat (intrínseca ivalorativa)i 
quantitat(nombre,quantitati grau) 

1. L'entitat 
a) Substantius Classes 
noms col·lectius: gent, tothom, alumnat, la majoria 

(concordança en singular) 

reconeixement dins la frase de noms propis de persona, lloc, 
marques, institucions, etc. 
- nombre i ordre de noms i cognoms 

Flexió: 

flexió regular de gènere i nombre (-ø/-a/-s/-es); també -ø/-a/- os/-es; - 
e/-a/-es/-es; -ø/-na/-ns/-nes en vocabulari propi i habitual de les 
situacions del nivell: (nas, alumne, cosí...) 

invariabilitat de gènere o nombre en dies de la setmana i altre 
vocabulari dels exponents del nivell (p. ex. militar, viatjant) 

diferents lexemes per a masculí i femení en vocabulari de 
parentiu (pare/mare, oncle/tia) o molt elemental 

Formació: 
femenins amb -essa en vocabulari referit a oficis i càrrecs habituals 
(metgessa, batlessa, alcaldessa) 

- sufixoshabituals relatius aoficis: -or/-ora,-er/-era,-dor/-dora, 
-ista, -aire, -ant/-anta 

b) Pronoms personals forts: 

- en funció de subjecte i en complements i adjunts amb preposició: 
amb ella, d'ell, darrere jo 

- de tractament formal: vostè, vostès 

- que dupliquen un pronom feble en funció d'OI amb verbs del tipus 
agradar: A jo/mi m'agrada passejar 

- elisió en funció de subjecte 

c) Pronoms personals febles: 
- formes reforçades i elidides simples 

- formes plenes i reduïdes simples en exponents del nivell: 
conèixer-vos, dona'm... 

pronom en partitiu com a OD amb tenir, haver-hi, voler. 

pronom ho en funció oracions atributives d'identificació: És el teu 
germà? - Sí que ho és. 

- combinacions reflexiu+adverbial (se'n; s'hi) en exponents del nivell: 
me'n vaig, s'hi menja bé... 
d) Pronoms demostratius: 
- això, allò (ús díctic i anafòric) 

- ús díctic per referir-se a persones en presentacions: Això és 



- numerals cardinals i ordinals (fins a vintè/vintena) 

- numerals fraccionaris: mig 

- quantitatius: molt, poc, més, menys 
- indefinits: algun, algú, (un) altre 

- universals: tot, tothom,cada 

- de polaritat negativa: gens, cap, res, ningú 
5.Laqualitat 

a) Adjectius: 
posició: darrere el nom 

Concordança i flexió: 
- flexió regular de gènere i nombre: (-ø/-a/-s/-es) 

invariabilitat de gènere o nombre en vocabulari propi i 
habitual de les situacions del nivell: p. ex.: gran, jove 

Formació:gentilicis habituals amb -ès/-esa,-à/-ana,-í/-ina 
Sintagmes preposicionals amb de 

Aposicions freqüents amb numerals (número vint, planta segona...), 
topònims i microtopònims (plaça Espanya, residencial Can Domenge, illes 
Canàries...), càrrecs o oficis (el papa Francesc, el doctor Llopis...) 

d) Oracions de relatiu: restrictives amb que i mode indicatiu 
6. El grau 

a) Comparatius: 

- amb més, menys i més poc... que 
- amb (no) tan/tant... com 

b) Quantitatius: 
- molt, poc 

mon pare. 

e) Pronomsindefinits: algú, ningú, res, tot, tothom 
f) Oracionsderelatiu restrictives amb que + mode indicatiu 

2. L'existència 

a) Verbs: haver-hi, ser-hi 
b) Articles: 
definits (general i salat): ús individualitzador i díctic; ús amb 
topònims d'alguns països 
- personals 

- indefinits 
absència o presència d'article amb dies de la setmana 

c) Demostratius: aquest, aquell (ús díctic) 
d) Usos pronominals i elisionsdel substantiu: 

- d'alguns determinants: quantificadors indefinits i universals, 
demostratius i possessius (Tots m'agraden; És aquest; Vull el meu) 

3. La pertinença 

- Amb de 
- Ca + SN 

a) Possessius: 
tònics prenominals amb article definit 
tònics postnominals amb article indefinit o quantificador (un amic 
meu; dues alumnes seves) 

tònics postnominals sense article: usos freqüents (ca 
meva/teva, amics meus) 

- àtons amb pare i mare i amb casa 
tònics sense article en oracions atributives: ésmeu 

4. La quantitat 
a) Quantificadors: 

numerals cardinals i ordinals (fins a quart i derivats amb -è/- ena) 
- tots/totes + numeral cardinal (totesdues, tots quatre...) 

- numerals fraccionaris: mig, la meitatde 

quantitatius:molt,poc,massa,més,menys,méspoc,una mica 
indefinits: algun, qualque, algú, (un) altre 

universals: tot, tothom,cada 
de polaritat negativa: gens, gaire, cap, res, ningú 

5.Laqualitat 
a) Adjectius: 

posició: darrere el nom 

Concordança i flexió de gènere i nombre: 
flexió regular de gènere i nombre (-ø/-a/-s/-es); també -ø/-a/- os/-es, - 
e/-a/-es/-es, -ø/-na/-ns/-nes en vocabulari propi i habitual de les 
situacions del nivell (gros, nostre, fadrí...) 

invariabilitat de gènere o nombre en vocabulari propi i 
habitual de les situacions del nivell, p. ex. gran, jove 

Formació: 
gentilicis habituals amb -ès/-esa, -à/-ana, -í/-ina, -er/-era, - enc/enca 



 - deverbals amb -dor/-dora, -ble 

b) Sintagmes preposicionals: amb de, per, amb i sense 
c) Aposicions freqüents: 

- amb numerals (número vint, planta segona...), topònims i microtopònims 
(plaça Espanya, residencial Can Domenge, illes Canàries ...), càrrecs o oficis 
(el papa Francesc, el doctor Llopis...) 

Pronoms: ho en funció d'atribut 
Oracionsderelatiu restrictives amb que, de qui, de què i mode indicatiu 

6. El grau 
a) Diminutius: -et/-eta, -ó/-ona 
b) Superlatius: -íssim, -íssima; amb súper+ Adj 

c) Comparatius: 

- amb més, menys i més poc... que 
- amb (no) tan/tant... com 

d) Quantitatius: ben, molt, poc, gens, massa 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 
direcció, destinació, distància i disposició) 

Adverbis i locucions adverbials de lloc: aquí, allà, a mà dreta/esquerra, al fons, 
dalt, baix, enfora, enmig 
Preposicions àtones: a, en i de (localització, direcció, origen) 

Preposicions tòniques i compostes i locucions prepositives: 

davant, darrere, damunt, davall, dins, defora, fora (de), prop (de), lluny (de): ús 
intransitiu o adverbial i ús transitiu (davant jo, darrere l'escola, etc.) 
cap a, fins a, des de 

d) Pronoms: hi amb ser-hi i haver-hi 

f)Oracionsde relatiu: amb on,d'on, aon+ mode indicatiu 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, 
direcció, destinació, distància i disposició) 

Adverbis i locucions adverbials de lloc: aquí, allà, pertot, dalt, baix, endavant, 
enrere, amunt,avall, amàdreta/esquerra 
Preposicions àtones: a, en i de (localització, direcció, origen) 

Preposicions tòniques i compostes i locucions prepositives: 

davant, darrere, damunt, davall, dins, defora, fora (de), prop (de), lluny (de): ús 
intransitiu o adverbial i ús transitiu (davant jo, darrere l'escola, etc.) 
ús de sota i sobre en expressions o associacions lèxiques habituals: 
sota zero 
capa,finsa,desde 

d) Pronoms: 
- hi locatiu 
- hi amb verbs de moviment i amb els verbs ser i haver 

- s'hi en oracions impersonals 

f)Oracionsderelatiu locatives:amb on,d'on,aon + mode indicatiu 

III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: 

- dates precedides de dia o el 

- a + article amb hores, parts del dia, mesos, estacions 
- ordre dia-mes-any en les dates (3/2/2013 = Tres de febrer de dos mil 
tretze) 

- quantificador de polaritat negativa: mai 

2. Ubicació temporal relativa 
- adverbis de temps: aviat, prest, ahir, avui, demà, tard 

- dies de la setmana sense article 
3. Ubicació temporal (durada): 

III. El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: 
dates precedides de dia o el 

a + article amb hores, parts del dia, mesos, estacions  
per amb dates assenyalades (per Nadal) 

ordre dia-mes-any en les dates (3/2/2013 = Tres de febrer de dos mil 
tretze) 

2. Ubicació temporal relativa: 
- fer + període de temps: fa dos dies, fa un any 

quan + verb en imperfet d'indicatiu 

adverbis de temps: aviat, prest, ahir, avui, demà, tard, despús-ahir, 
passat-demà,llavors, aleshores, etc. 



SN amb expr. temporals: dos anys, cinc minuts 

preposicions tòniques compostes: fins a,desde;correlació de... a... 
4. Freqüència: 

amb el determinant cada 

adverbis i locucions de freqüència: mai, sempre, sovint, de vegades 
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, simultaneïtat) 

a) Adverbis i locucions: ara, abans, després 
b) Temps verbals 

Expressió del present: present d'indicatiu 

Expressió del passat: imperfet d'indicatiu, passat perifràstic 
Expressió del futur: present amb adverbis i expressions temporals 
(demà anam alcine) 

- d’aquí a + període de temps: d'aquí a un mes 

- dies de la setmana sense article 
3. Ubicació temporal (durada): 

- SN amb expr. temporals: dos anys, cinc minuts 

- preposicions en i durant 
- preposicions tòniques compostes: fins a, des de; correlació 

de... a...; des de... fins a... 

4. Freqüència: 
- amb el determinant cada 

- adverbis i locucions de freqüència: mai, sempre, sovint, de vegades, de 
tant en tant 
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, simultaneïtat) 

a) Adverbis i locucions: 
- ara, abans, després, mentrestant, aleshores 

- període de temps + després/abans 
b) Temps verbals: 

Expressió del present: present d'indicatiu 

Expressió del passat: imperfet d'indicatiu, passat perifràstic, perfet 
d'indicatiu 

Expressió del futur: 
- present amb adverbis i expressions temporals (demà anam al cine) 

- futur d'indicatiu 

IV. L'aspecte 

1. Puntual: verbs en present d'indicatiu, passat perifràstic 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
verbs en present d'indicatiu, imperfet d'indicatiu, 
adverbis i locucions adverbials d'aspecte: normalment, de vegades, 
de tantentant, sempre, sovint 

3. Perfectiu: verbs en passat perifràstic 

IV. L'aspecte 

Puntual: verbs en present d'indicatiu, passat perifràstic, futur 
d'indicatiu 

2. Imperfectiu (progressiu, continu ihabitual): 
verbs en present d'indicatiu, imperfet d'indicatiu, futur 
d'indicatiu, gerundi 

adverbis i locucions adverbials d'aspecte: normalment, de vegades, 
de tantentant, sempre, sovint 

3. Perfectiu: 
- verbs en passat perifràstic i perfet d'indicatiu 

- participi 
4. Iteratiu: tornar a + INF 

V. La modalitat 
1. Capacitat: verbs saber,poder 
2. Necessitat: verbs necessitar, caldre + SN o infinitiu 
3. Possibilitat: 
- verb poder 

- ser possible + infinitiu 

Probabilitat: adverbis i locucions adverbials modals potser, segurament 
5. Volició: verbs voler i preferir en present d'indicatiu 

6. Permís: 

- verb poder en present d'indicatiu 
- ser possible + infinitiu 

V. La modalitat 
1. . Capacitat: verbs saber, poder, ser capaç de 
2. Necessitat: verbs necessitar,caldre 
3. Possibilitat: 
- verb poder 

- ser possible + infinitiu 

Probabilitat: adverbis i locucions adverbials modals: potser, segurament, tal 
vegada, per ventura 
Volició: verbs voler , preferir i loc. estimar-se més en present 
d'indicatiu i condicional 

6. Permís: 

- verb poder en present d'indicatiu o condicional 
- ser possible + infinitiu 

 
 

7. Obligació: 
- perífrasi haver de + INF 

- imperatius en 2a persona: formes que coincideixen amb la 3a pers. 
del present d'indicatiu: escolta, escriu, llegeix, etc. 

8.Prohibició:amb no+ perífrasi d'obligació (no+haverde + INF) 

7. Obligació: 
- haver de + INF 

caldre + INF 

imperatius en 2a persona: formes que coincideixen amb la 3a pers. 
del present d'indicatiu: escolta, escriu, llegeix, etc. 

- altres imperatius freqüents en els exponents del nivell: vine, digues, 
digui, fes, te 

- en plural o 3a persona de cortesia: formes habituals en rètols i 
instruccions senzilles (entrau, estirau, telefoni, teclegi...) 

8. Prohibició: 
- amb no + perífrasi d'obligació: no +haver de + INF 
amb no + subjuntiu de 3a pers. plural (No entreu) en rètols i 
instruccions 
no es pot + INF 



VI. La manera 

a) Adverbis i locucions: 
- de manera: així, bé, malament 

- de grau: molt, poc, gens, més, menys 

- focals: només, també, tampoc 
- usos adverbials de l'adjectiu (fort, igual, ràpid, millor, etc.) 

VI. La manera 

a) Adverbis i locucions: 
de manera: així, bé/ben, malament/mal, adverbis en -ment 

de grau: molt, poc, gens, gaire, bastant, més, menys, una mica, 
massa 
focals: només, també, tampoc 

- usos adverbials de l'adjectiu (fort, igual, ràpid, millor, etc.) 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 

- ordre neutre: V+OD/CR+OI+Adjunts 

- concordança subjecte-verb 
b) Estructura dels predicats no verbals: 

- copulativa amb ser 

- ordre neutre: V+ATR(+Adjunts) 

- concordança subjecte-atribut 
c) Conjugacions verbals: 

En mode indicatiu: present, perifràstic i imperfet: 
- regulars: 1 (model cantar), 2 (model córrer), 3a (model 

dormir), 3b (model servir) 
- altres models: beure, creure, aprendre, viure 

- irregulars freqüents en els exponents del nivell (només present): anar, 
conèixer, dir, dur, escriure, estar, fer, poder, ser, tenir, venir, viure, voler 

verbs defectius: haver-hi, caldre,ploure 

verbs transitius amb ús pronominal freqüent: aixecar-se, conèixer-se, 
llevar-se, pentinar-se, dir-se, estimar-semés, etc. 

d) Oracions subordinades substantives 

- d'infinitiu pròpies d'exponents del nivell (Vull parlar amb tu; Encantat 
de conèixer-lo; Abans d'anar a escola...) 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 

ordre neutre: V+OD/CR+OI+adjunts 

subjecte postposat amb el verb haver-hi i els del tipus 
agradar 
concordança subjecte-verb 

doblament de clític amb objecte dels verbs agradar i conèixer 
(A jo/mi m'agrada la xocolata; A na Maria no la conec) 

- doblament de clític ho amb el quantificador universal tot: Ho sé tot 

b) Estructura dels predicats no verbals: 
copulativa amb ser 

ordre neutre: V+ATR(+Adjunts) 

concordança subjecte-atribut 

c) Conjugacions verbals 
En mode indicatiu: present, perfet, perifràstic, imperfet i 
condicional: 
regulars: 1 (model cantar), 2 (model córrer), 3a (model 

dormir), 3b (model servir) 

altres models: beure, creure, aprendre, viure 

irregulars freqüents en els exponents del nivell: anar, conèixer, dir, dur, 
escriure, estar, fer, poder, ser, tenir, venir, viure, voler 

verbs defectius: haver-hi, caldre,ploure 
verbs transitius amb ús pronominal freqüent: aixecar-se, conèixer-se, 
llevar-se, pentinar-se, dir-se, estimar-semés, etc. 

verbs pronominals: anar-se'n, dur-se'n, recordar-se 
Formes no finites: infinitiu, gerundi i participi (models 1, 2 i 3) 

d) Oracions subordinades substantives: 

d'infinitiu (Vull parlar amb tu; Encantat de conèixer-lo; Abans d'anar a escola...) 

declaratives amb que, dependents de verbs de dicció, percepció, 
coneixement o suposició (Diu que té por; Veig que fa vent; Sé que vindrà; 
Crec que ésaixí...) 

 
 
 
 

VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 

ordre neutre dels elements (SVO) 

- subjecte el·líptic i subjecte explícit  
subjectes postverbals amb el verb haver-hi i amb verbs psicològics 
(agradar) 

verb el·líptic en contextos de resposta o rèplica (Jo tampoc; Tu, demà; 
Ellsí) 

- activadors negatius: no, sense 
2. L’oració interrogativa: 

- interrogatives totals amb o sense partícula interrogativa que 

- interrogatives parcials amb què, qui, quin, com, on, quan, quant i per 
què 

- interrogatives parcials amb preposició (de qui, d'on, per on, etc.) 

VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 

- ordre neutre dels elements (SVO) 

- subjecte el·líptic i subjecte explícit 
- subjectes postverbals amb el verb haver-hi i amb verbs 
psicològics (agradar) 

- verb el·líptic en contextos de resposta o rèplica (Jo tampoc; Tu, 
demà; Ellsí) 

- activadors negatius: no, ni 
- elisió de no amb quantificadors negatius anteposats (Ningú ho sap; 
Res li agrada...) 

2. L’oració interrogativa: 
- interrogatives totals amb i sense partícula interrogativa que 
- interrogatives parcials amb què, qui, quin, com, on, quan, quant i per 
què 

- interrogatives parcials amb preposició (de qui, d'on, per on, etc.) 

3. L’oració exclamativa: 
- d'estructura interrogativa amb que i amb quin 



IX. Relacions lògiques 

1. Conjunció: coordinació copulativa amb i 
2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb o 
3. Contrast: coordinació adversativa no excloent amb però 
4. Comparació: construccionscomparatives: 

- quantitatives amb tan/tant... com i més/menys... que 

- qualitatives amb com 

5. Causa: subordinació causal amb perquè 
6. Connectors parentètics: 
- de continuïtat: doncs, a més,després 
- d'intensificació: a més 

- d'exemplificació: per exemple 
- de conseqüència: per això 

IX. Relacions lògiques 

1. Conjunció:coordinació copulativa amb i, ni 

2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb o 
3. Contrast: coordinació adversativa no excloent amb però 

4. Comparació: construccionscomparatives: 
- quantitatives amb tan/tant... com i més/menys... que 

- qualitatives amb com, igual que, el mateix... que 

5. Causa: subordinació causal amb perquè 
6. Finalitat: 

- subordinació final amb per + infinitiu 

- pera+SNambvalor final: Necessitadinersperalviatge d'estudis 
7. Connectors parentètics: 

- de continuïtat: a més, llavors, també 
- d'intensificació: a més, a més a més 

- d'exemplificació: per exemple 
- d'oposició: en canvi, doncs 

- de restricció: almenys, almanco 

- de conseqüència: per això, pertant 



COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Sistema d'escriptura 
- L'alfabet 
- El nom de les lletres 
Representació gràfica de les vocals: valor fònic de les vocals 
Representació gràfica de les consonants: 
- valor fònic de les consonants i dels dígrafs (ig, tx, ix, l·l, ll, qu, gu, 
ny) 
- oclusives velars: c/qu, g/gu: alternances en flexió nominal i 
verbal 
- r final dels infinitius i els sufixos més habituals (-er, -or, ...) 
- h en formes del verb haver i en els pronoms hi, ho 
Diacrítics: 
- dièresi en els dígrafs gü i qü 
- accent en mots i terminacions molt freqüents: és, sí, aquí, - 
à/ana, flexió verbal, etc. 

Altres signes ortogràfics: 
- apòstrof: amb l'article definit i la preposició de en exponents del 
nivell (l'altre, d'amèrica) 
- guionet amb pronoms febles en posició enclítica, en 
exponents del nivell (mira-la) 
- guionet als numerals compostos 
Altres fenòmens ortogràfics: 
- contraccions de preposicions àtones i articles: al(s), del(s), 
can 
- abreviatures dels numerals ordinals 
Puntuació: 
- majúscules a inici de frase i en noms propis 
- coma en enumeracions 
- punt a final de frase i en abreviatures 
- signes d'interrogació i exclamació 

Sistema d'escriptura 
- L'alfabet 
- Distinció de majúscules i minúscules 

Representació gràfica de les vocals: 
- valor fònic de les vocals 
- alternança a/e en flexió nominal i verbal 
Representació gràfica de les consonants: 
- valor fònic de les consonants i dels dígrafs (ig, tx, ix, l·l, ll, qu, gu, 
ny). 
- oclusives velars: c/qu, g/gu; alternances en flexió nominal i 
verbal 
- grafia de les fricatives i africades (tx/ig, tj/tg, g/j; ç/c): 
alternances en flexió nominal i verbal 
- valor consonàntic de i i u 
Diacrítics: 
- accentuació: reconeixement de la síl·laba tònica marcada 
amb accent 
- dièresi en els dígrafs gü i qü 
Altres signes ortogràfics: 
- apòstrof per marcar elisió de la vocal neutra 
- guionet amb pronoms i numerals compostos 
Altres fenòmens ortogràfics: 
- contraccions de preposicions àtones i articles: al(s), del(s), can 
- abreviatures dels numerals ordinals; 
- abreviatures de mesos, dies (dl., dt., dc.,...), vies públiques 
habituals (c/, pl., av., etc.) i de senyor, senyora 
Puntuació: 
- majúscules a inici de frase i en noms propis 
- coma en enumeracions 
- coma en incisos i focalitzacions 
- punt a final de frase i en abreviatures 
- signes d'interrogació i exclamació 

 
 
 
 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Vocalisme: 

- inventari tònic de 7 o 8 fonemes (segons ubicació): assaig de 
distinció 
- grups vocal + [w]/[j] a final de mot: mai, nou 

Consonantisme: 

- inventari 

- distinció de nasals a final de mot (fam/fan/pany) 

Vocalisme: 

- inventari tònic de 7 o 8 fonemes (segons ubicació) 

- neutralitzacions: identificació del correlat tònic 
Consonantisme: 

- inventari 
- distinció de fricatives i africades sordes i sonores en parells mínims 
lèxics: rosa/rossa,pressa/presa, metge/metxa, etc. 



 

- distinció de palatals aproximant i fricativa (no ja/no hi ha) 
- elisió de vocal neutra en contactes vocàlics amb apostrofació 
(l'hora) 
- erra muda a final de mot 

Sil·labificació i patrons accentuals: 
- identificació de la síl·laba tònica 

- síl·laba tònica en formes de present dels verbs acabats en - iar, -uar 
(estudia, actuïn, etc.) 

Entonació: 
- de l'oració declarativa: descens gradual a partir de la primera 
síl·laba tònica 
- de la interrogativa total (patró descendent): to alt i descens fort a 
la darrera síl·laba tònica i següents. 

- distinció de laterals alveolar i palatal (ela,ella) 
- distinció de nasals a final de mot (fam/fan/pany) 
- identificació de l'elisió de la vocal neutra  en  contactes  vocàlics, 
amb apostrofació o sense: (l'hora, quinahoraés...) 

- identificació de la erra muda a final de mot 
- identificació de l'alternança [w] consonàntica final / [v] 
intervocàl·lica: nou/nova, meu/meva 

Sil·labificació i patrons accentuals: 
- identificació de la síl·laba tònica 

- formes rizotòniques de l'imperfet d'indicatiu: deia 

- formes arrizotòniques dels verbs acabats en -iar 
Entonació: 

- de l'oració declarativa: descens gradual a partir de la primera 
síl·laba tònica 
- de la interrogativa total (patró descendent): to alt i fort 
descens a la darrera síl·laba tònica i següents 
- de la interrogativa parcial: to sostingut fins a la darrera 
síl·laba tònica i descens a les següents 
- de l'exhortativa: ascendent-descendent 

 
 
 

3.4  ADEQUACIÓ ALS DIFERENTS ESCENARIS 
D’ENSENYAMENT: CONTINGUTS PRIORITARIS.  

 
En aquesta programació didàctica s’assenyalarà de forma específica els continguts que han ser tractats de manera 
prioritària de forma presencial i en línia, depenent de l’escenari. Els següents continguts essencials possibilitaran a 
l’alumne assolir els aprenentatges competencials corresponents als objectius del nivell.  

En la selecció dels objectius, s’han prioritzat aquells de caire més competencial per davant d’altres més 
conceptuals, per potenciar el desenvolupament de la competència comunicativa.  

3.4.1 Objectius prioritaris de comprensió de textos orals del NIVELL A1 

•Reconèixer i aplicar a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida 
quotidiana i les convencions socials de les cultures en les quals s’utilitza l’idioma. 

•Aplicar les estratègies adequades per a la comprensió del sentit general i la informació essencial del text. 

•Distingir la funció comunicativa del textos del nivell. 

•Aplicar a la comprensió del text els coneixements bàsics de les estructures del nivell. 

•Reconèixer lèxic d’ús freqüent relatiu als temes del nivell , i ser capaç, mitjançant ajuda de gestos i imatges, 
d’inferir el significat d’algunes paraules que desconeix. 

•Reconèixer alguns patrons rítmics d’entonació i els significats que s'hi relacionen. 
 

3.4.2 Objectius prioritaris de comprensió de textos escrits del NIVELL A1 

•Reconèixer, i aplicar a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i sociolingüístics més bàsics relatius a la 
vida quotidiana i les convencions socials de les cultures en les quals s’utilitza l’idioma. 

•Aplicar a les tasques del nivell les estratègies més adequades per a la comprensió del sentit general i la informació 
essencial i predictible dels textos escrits. 

•Reconèixer la funció així com la intenció comunicativa i el format del gènere del text que ha de llegir. 

•Aplicar a la comprensió uns coneixements molt bàsics de les estructures de la sintaxi i dels elements de la 
morfologia. 

•Comprendre el lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a les tasques del nivell i ser capaç d’inferir el significat d’algunes 



paraules desconegudes a partir del context. 

•Identificar, i aplicar a la comprensió del text, el valor i significat associat a les convencions ortogràfiques i de 
puntuació més bàsiques. 

3.4.3 Objectius prioritaris de producció i coproducció de textos orals del NIVELL A1 

•Aplicar a la producció oral els coneixements socioculturals i sociolingüístics mínims per a sortir-se’n en els 
intercanvis amb altres interlocutors. 

•Aplicar algunes estratègies bàsiques per produir  textos orals breus i senzills mitjançant l’ús de gestos i dixis i 
petits guions o fórmules apresos per recolzar-hi el discurs. 

•Identificar la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i ser capaç d’utilitzar els exponents més 
bàsics d’aquesta funció per a fer front a les tasques del nivell. 

•Aplicar un repertori molt bàsic de frases i fórmules per a comunicar-se en les tasques del nivell amb una  fluïdesa 
acceptable, sobretot a l’hora d’aclarir el que vol dir o per a mostrar que necessita ajuda de l’interlocutor. 

•Ser capaç de mantenir una conversa o un monòleg breu prèviament assajat si compta amb l’ajut de l’interlocutor. 

•Aplicar les estructures sintàctiques del nivell per a expressar les nocions i funcions del nivell durant la realització 
de les tasques. 

•Ser capaç d’enllaçar una sèrie d'elements breus, concrets i senzills  per crear una seqüència lineal i cohesionada. 

•Utilitzar adequadament un repertori lèxic suficient per a fer front a les tasques del nivell, encara que cometi 
errors i les dificultats afectin la fluïdesa i ocasionalment hagi de recórrer a l’alternança de codi. 

•Pronunciar i entonar de manera entenedora, encara que resulti evident la influència de la L1 i l’interlocutor hagi 
de demanar aclariments o modelar la pronunciació correcta de tant en tant. 

3.4.4 Objectius prioritaris de producció i coproducció de textos escrits del NIVELL A1 

•Aplicar a la producció dels textos escrits del nivell els coneixements socioculturals i sociolingüístics bàsics per a 
poder actuar de manera apropiada en els intercanvis amb altres interlocutors. 

•Aplicar unes estratègies bàsiques per produir textos escrits breus i senzills adaptats a les tasques de producció 
escrita del nivell mitjançant la còpia i modificació de textos model i l’ús de materials de consulta. 

•Identificar la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i ser capaç d’utilitzar els exponents més 
senzills d’aquesta funció per organitzar les tasques del nivell. 

•Aplicar un repertori bàsic d’estructures sintàctiques  per a comunicar-se en les tasques del nivell amb un control 
acceptable  i utilitzar alguns mecanismes de cohesió molt bàsics per crear una seqüència lineal. 

•Utilitzar adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les tasques del nivell, encara que hagi 
de limitar el que vol expressar. 

•Utilitzar, de manera acceptable, els signes de puntuació bàsiques (punt i coma) i les normes ortogràfiques 
elementals. 

3.4.5 Objectius prioritaris de mediació del NIVELL A1 

•Reconèixer els aspectes bàsics que caracteritzen les comunitats de parlants de la llengua objecte d’estudi. 

•Identificar, mitjançant estratègies lingüístiques i no-lingüístiques, la informació clau i molt senzilla que ha de 
transmetre. 

•Prendre notes, preparar un dibuix o un mapa o qualsevol suport visual amb la informació necessària que ha de 
traslladar als destinataris i prepara rel que ha de dir amb anterioritat. 

•Formular preguntes senzilles per assegurar-se de la informació i per a comprovar la comprensió o repetir la 
informació per obtenir la confirmació encara que s’hagi de recórrer a l’alternança de codi, els gestos i el llenguatge 
no verbal. 

 



3.5. CONTINGUTS DISTRIBUÏTS PER TASQUES 
 
Els continguts funcionals i socioculturals i els continguts ortogràfics, gramaticals i lèxics estan detallats per 
tasques. Pel que fa als continguts temàtics, l'alumnat ha de dominar un vocabulari bàsic que faci possible la 
comunicació elemental. Aquest vocabulari s’estructura a l’entorn de diversos camps semàntics, o nocions, 
relacionats amb els continguts comunicatius que es treballen al llarg del curs, i que estan descrits amb detall a 
l’apartat 3 del nivell. Les nocions de les quals prové el lèxic que han d'aprendre són: informació personal; 
localitzacions; accions, activitats i entreteniments; feina; quantificació i descripció; opinions, preferències o 
aversions; peticions, serveis i disponibilitats. 

 
Tractament de la fonètica 

Cal que l’alumnat tengui el domini passiu i actiu dels sons propis de la llengua catalana i que els sàpiga realitzar 
amb un grau de correcció acceptable i sense donar lloc a confusions en el si de la conversa i dels actes 
comunicatius orals que ha de practicar. 

 
Cal que l'alumnat reconegui l'alfabet català: els noms de les lletres i dels signes de puntuació; correspondències 
entre so i grafia particulars (g, j, ig, tx, ix, x, etc.); lletrejar sigles i noms propis... 

 
Tractament de l'ortografia 

Cal que l’alumnat es familiaritzi amb els signes ortogràfics del català i que els sàpiga relacionar amb el so al qual 
corresponen segons el context. Tot i que l’aprenentatge de les normes ortogràfiques no és un objectiu d’aquest 
curs, ja es tendran en compte alguns aspectes ortogràfics que afecten la producció coherent i adequada del 
missatge a fi d'evitar ambigüitats o incomprensió del text. 

 

Cal que l'alumnat domini: 
 
 L’ús de la conjunció copulativa i i dels signes bàsics per cohesionar el text (el punt i la coma). 
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 L'ortografia de les consonants g,j,x,tg,tj,tx,h,ny,l,ll en els casos més generals i sense entrar en normes 
arbitràries o casos excepcionals. 

 L'apostrofació. Casos més bàsics d'apostrofació de l'article definit (davant vocal), apostrofació de pronoms 
febles en posició proclítica (m'agrada). 

 les contraccions de: cal, can, pel, al, del. 

 L'ús de les majúscules per indicar topònim i nom propi de persona. 

 L'ús del guionet (en els numerals, darrere el verb + pronom). 



 

TASQUES 

Tasca 1 – Tot un món (Unitats 0 i 1) 
Fer una infografia amb les dades dels companys de classe i elaborar un fitxa amb les seves dades 

 
Funcions lingüístiques 

  
Nocions específiques 

 
Estructures lingüístiques 

  

 
Socialitzadora 
 Saludar i transmetre una salutació. 
 Acomiadar-se. 
 Presentar-se (identificar-se). 

Informativa 
 Demanar identificació de persones. 
 Identificar persones. 
 Intercanviar informació personal. 

Metalingüística 
 Demanar com es pronuncia. 
 Demanar com s'escriu. 
 Demanar de parlar més a poc a poc. 
 Demanar una repetició quan no s'entén una 

paraula. 

 
Informació personal 

 Nom i cognoms 
 Lloc de naixement o 

procedència 
 Estat civil 
 Telèfon 
 Nacionalitat 
 Noms de llengües del món. 
 Aficions 
 Activitat laboral/Estudis. 
 Edat 

Països i cultures 

 Noms de països 
 Noms de llengües del món 

 Hola, adéu, bon dia, etc. 
 Com et dius/es diu? 
 Em dic... 
 Ell /ella es diu... 
 Què noms? Nom... 
 Qui és en/na...? 
 Qui és aquest/aquell? 
 Ell/ella és en/na... 
 D’on ets? 
 Som de/d’.../ Som...(argentí) 
 On vius/viu? 
 Visc a... 
 Quin número de telèfon tens/té? 
 Tenc el número.... 
 Ets casat o fadrí? Som... 

 Què t'agrada fer? M'agrada fer/anar/jugar... 
 Quantes llengües parles? 
 Què parles? Parl... 
 De què fas feina/fas/treballes? 
 Faig de/treball de/som... 
 Què estudies? Estudii... 
 Quants anys tens? Tenc ...anys/En tenc... 
 Com es pronuncia...?/Com s'escriu...? 
 Com es diu (això) en català ...? 
 Em pots /pot parlar més a poc a poc? 
 M’ho pots/pot repetir, per favor? 
 M’has/ha entès? 
 Com s’escriu (això) en català? 
 Ho dic bé? 

Continguts gramaticals i lèxics 
     

 
Morfològics 

   
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

Noms 
 Formació de noms: sufixos de 

derivació de procedència 

Pronoms 

 Personals forts 
 Febles: em, et, es, li 
 Formes de tractament : tu/vostè 
Interrogatius: com, qui, quants/es, 
d'on, quina/es, què, de què. 

Determinants 
 Article personal 
 Article definit, indefinit, personal 
 Adjectius demostratius i interrogatius. 
 Adjectius numerals cardinals: de l'1 al 100 

Verbs 

 Present d’indicatiu dels verbs: ser, dir-se, 
nòmer, viure, tenir, parlar, fer, estudiar, 
treballar, agradar. 

 Gentilicis 
 Noms de països, nacionalitats i 

llengües 
 Noms d'estudis i professions 
 Verbs que indiquen activitats 

de lleure 

 
 Alfabet català: sistema vocàlic i consonàntic 

(pronunciació m i n en formes verbals). 
 Noms de les lletres i dels signes de puntuació. Lletrejar 

sigles i noms propis. 
 Correspondències so grafia particulars (g, j, ig, tx, ix, etc.) 
 Elisió de vocal neutra en contextos d’apostrofació de 

l’article definit (l’alegria) i pronoms febles en posició 
proclítica (m’agrada, t’agrada). 
 Fenòmens de contacte consonàntic: aque(s)ts. 
 Distinció síl·laba tònica i àtona. 
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Tasca 2 – Família, amics i coneguts 
(Unitat 2) 

Fer un collage amb la informació de personatges famosos eivissencs i presentar la persona preferida de la familia 

 
Funcions lingüístiques 

 
Nocions específiques 

 
Estructures lingüístiques 

  

 
Socialitzadora 

 Presentar-se i presentar algú. 
 Respondre a una presentació. 

Informativa 

 Demanar identificació de persones. 
 Identificar persones pels vincles i per com són. 
 Intercanviar informació sobre un lloc. 
 Donar informació sobre terceres persones. 

 
Informació personal 

 Sexe 
 Lloc de naixement o 

procedència 
 Família: noms, dades 

personals, grau de parentiu, 
etc. 
 Edat 
 Domicili 
 Característiques físiques 

 Us coneixeu? 
 (No, no) ens coneixem. 
 Coneixes en /na ..? Sí, ja el/la conec. 
 Et/li/us/els present el/la/els/les.... 
 Aquesta és na Neus, la meva 

germana. 
 Molt de gust, encantat/encantada 
 Moltes gràcies. 
 De res. 
 Com és?/Com són? 
 És /són alt/s alta/es, ros/rossos, 

rossa/rosses... 

 Quants (anys, germans, fills...) tens? 
 Tenc.../En tenc... 
 És nin o nina? 
 On vius? Visc a ... 
 Quant (de  temps) fa que  vius...? Fa ...... anys 

que visc a .... 
 (Que) saps com es diu aquest personatge? No 

ho sé/ no me'n record. 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

      

 
Morfològics 

      
Lèxics 

Noms i adjectius 
 Flexió de gènere i nombre 

 Adjectius qualificatius: 

 Descripció física de persones( alt, 
baix, prim, gras, ros, morè, castany, 
petit, jove, gran, lleig, maco) . 

 Descripciço física de llocs (lleig, perillós, 
gran, poblat, tranquil, car, turístic, 
renouós / sorollós / renouer, modern, 
contaminat, maco, barat, petit). 

Determinants 
 Contracció: del, al... 
 Adjectius demostratius, possessius. 
 Adjectius interrogatius quin, quant, on 
 Adjectius numerals: cardinals a partir del 100 

Pronoms 
 Febles: et, li, ens, us, el, la, les, els. 
 Formes de tractament: tu/vostè. 
 Possessius: formes tòniques i àtones: mon pare, 

ma mare, el meu germà, la meva germana... 

Adverbis 
 Adverbis de lloc: lluny, a prop, aquí, 

allà. 

Verbs 
 Present d’indicatiu de: ser, tenir, 

conèixer, haver-hi, ser-hi, parlar, saber, 
dir-se, viure... 

Connectors 
A més, també, perquè, però. 

 Noms de parentesc. 
 Noms i adjectius per descriure llocs 

i persones. 
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Tasca 3 - De sol a sol (Unitats 3 i 4) Entrevistar un company per conèixer el seu estil de vida   

 
 

Funcions lingüístiques 

 
 

Nocions específiques 

 
 

Estructures lingüístiques 

  

 
Informativa 

 Demanar i dir què es fa habitualment i 
puntualment. 
 Demanar i dir l'hora. 
 Comparar horaris de diferents llocs. 

 
Expressiva 

 Expressar o mostrar incertesa, dubte... 

 
Activitat quotidiana: temps 
lliure i entreteniments 

 Horaris 
 Costums 
 Hàbits 

 
Gastronomia 

 Horaris 
 Àpats 

 
 Quina hora és? És la una. Són les 

dues. 
 Què fa na Maria ara? Na Maria 

cuina. 
 Què fas al matí?...Al matí beren. 
 A quina hora t'aixeques? M'aixec a 

les vuit. 
 T'aixeques d’hora/prest/prompte? 
 Cada dissabte vaig a ... 

 Havent dinat, faig la migdiada. 
 Al matí/al migdia/a la tarda... 
 Sempre/a vegades/mai vaig a la feina en 

metro. 
 A quina hora obren/tanquen les botigues? 
 De veritat? De veres? 
 Supòs que... 

 

Continguts gramaticals i lèxics 

      

 
Morfològics 

    
Lèxics 

  
Fonètics i ortogràfics 

 
Noms 

 Noms col·lectius: la gent, la majoria... 
 

Adverbis 

 Adverbis i expressions temporals: sempre, 
sovint, de vegades, de tant en tant, mai, 
havent dinat, tard, d’hora, aviat, abans 
de, ara. 



 
Verbs 

 Present d’indicatiu de verbs regulars d’activitats 
quotidianes (1a, 2a i 3a conjugació: purs i 
incoatius): escriure, aixecar-se, sortir, llegir... 
 Present dels verbs irregulars fer i anar 
 Perífrasi: estar + gerundi 



 Parts del dia 
 Àpats 
 Mesos de l’any 
 Estacions de l’any 
 Aficions més usuals 
 Verbs que indiquen accions 

quotidianes 
 Dies de la setmana 
 Noms d'establiments 


 Emmudiment de la r final dels 
infinitius. 
 Pronunciació sorda de les 

oclusives finals (pleg). 
 Apostrofació de l’article definit, 

de pronoms febles en posició 
proclítica. 
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Tasca 4 – Casa meva es casa vostra 
(Unitat 5) 

Descriure la casa d’un per fer un intercanvi 
  

 
Funcions lingüístiques 

 
Nocions específiques 

 
Estructures lingüístiques 

  

 
Informativa 

 Dir on viu algú. 
 Descriure l'habitatge i l'entorn. 
 Explicar qui són i com són els veïns. 
 Explicar qui fa les feines domèstiques 

Expressiva i valorativa 

 Expressar acord/desacord i aprovació. 
 Manifestar una tria i justificar-la. 
 Fer comparacions. 

 
Esdeveniments del passat 

 Fets històrics. 

Experiències 

 Breus biografies. 
 Canvis de residència. 
 Canvis personals de 

caràcter. 

Descripció persones 

 Característiques segons el 
signe zodiacal. 

 On és el lavabo/el menjador..? 
 És al fons a mà esquerra i a la dreta 

hi ha el dormitori. 
 A quina pàgina podem trobar la 

venda de mobles per catàleg? Quin 
moble vols canviar? Per què el vols 
canviar? 
 Perquè és vell/no m’agrada/és 

massa petit... 
 On el vols posar? El vull posar al 

passadís... 
 Com és? És més aviat petit, fa .... 

metres 

 
 On vius? Visc al carrer ... número..., al costat 

de ... A quin pis/porta? 
 Hi ha ascensor?/pàrquing? 
 Quantes habitacions té? N'hi ha tres. 
 Què hi ha en aquest pis? 
 Com són els teus veïns? Són ... 
 Al pis de dalt hi viu n'Aina/hi ha n'Aina. 
 Quant val/costa? Val/Costa ... 
 Doncs jo no hi estic d'acord 
 Ah, molt bé! 

Continguts gramaticals i lèxics 
      

 
Morfològics 

    
Lèxics 

  
Fonètics i ortogràfics 

Adjectius 

 Qualificatius (gros, petit, alt, baix, vell, nou) 

Pronoms 

 Febles: en, hi, ho 
 Interrogatius: a quin ... 

Determinants 

 Article definit i indefinit. 
 Adjectius quantitatius: massa, molt, bastant, 

força, poc, gaire, gens. 
 Adjectius numerals ordinals i cardinals. 
 Adjectius comparatius: més, menys, tan, tant... 

Adverbis 

 Adverbis i locucions adv. de lloc: davant, 
darrere, al costat, a la vora, al mig, al centre, a 
la dreta, a l’esquerra, sobre, damunt, sota, 
dins, fora, al fons, pujant, baixant, entrant a mà 
esquerra, sortint... 

Verbs 

 Present d'indicatiu (ser, haver-hi, tenir, viure...) 

Preposicions 

 Preposicions de situació. 

 Noms d'adreces 
 Parts de la casa 
 Noms i adjectius per indicar trets 

d'un habitatge (mobiliari 
decoració) i del seu entorn. 
 Adjectius per descriure persones. 
 Verbs que indiquen accions de 

feines domèstiques. 

 Contraccions: al, del, pel, can, cal 
 Abreviatures dels numerals ordinals 

(1r, 2n...) i de mots com senyor, 
senyora. 
 Ús de les majúscules per indicar 

topònim i nom propi. 
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Tasca 5 – Històries de vida (Unitat 6) Entrevistar un personatge famós  

Funcions lingüístiques 
  

Nocions específiques Estructures lingüístiques 
 

 
Socialitzadora 

  
Esdeveniments del passat 

 Fets històrics. 

Experiències 

 Breus biografies. 
 Canvis de residència. 
 Canvis personals de 

caràcter. 

Descripció de persones 

 Característiques segons el 
signe zodiacal. 

 Quan vares néixer? Vaig néixer l'any/el...  Quan l'home va arribar a la lluna, hi 
 Intercanviar informació personal sobre fets  Quants (d')anys fas? havia una dictadura... 

passats. 
 Relacionar fets del passat amb l'experiència 

 L'1 de maig faig ... anys. 
 De quin any? Del 88. 

 Record que... 
 No me'n record 

personal.  Quin signe ets?/ Ets aquari?  Quant (de) temps fa que vius aquí? 
Informativa  Com són els aquari?...  Fa quatre anys que visc aquí. 
 Explicar com són les persones segons el signe  Són.../ Depèn...  Al començament no va ser fàcil.../No 

zodiacal. 
 Explicar l'experiència d'haver canviat de país, 

 Vols dir? 
 A mi em sembla que no ho són. 

vaig tenir cap problema... 
 Per què vares deixar el teu lloc de 

ciutat, poble...  Era una persona tímida i... residència/naixement? 
Expressiva  Es va casar per primera vegada...  Va ser difícil trobar feina? 

 Expressar sentiments i estats d'ànim. 
 Mostrar incredulitat, dubte i sorpresa. 

 No pot ser! 
 Segur que és mentida! 

 Quina és la teva situació actual? 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

     

 
Morfològics 

    
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

 
Pronoms 

 Febles: em, et, es, ens, us, (davant i 
darrere el verb) 

 Interrogatius: quan, quant, per què 

Determinants 

 Adjectius quantificadors: massa, 
molt, bastant, força, poc, gaire, 
gens, una mica 

 
Adverbis 

 Adverbis i locucions adv. de temps: quan, al 
cap de... 

Preposicions 

 Preposicions de situació: des de, fins a... 

Verbs 

 Imperfet d'indicatiu. 
 Passat perifràstic d'indicatiu. 

 
 Verbs que indiquen experiències 

personals i sentiments. 

 Adjectius per descriure el caràcter de 
les persones. 
 Noms dels signes del zodíac. 

 

 Pronunciació dels diftongs decreixents 
(cantàveu, dèieu), hiats (estudia). 
 Pronunciació i guionet de pronoms en 

posició enclítica: (vull comprar-me...) 
 Distinció de sonoritat en sons fricatius 

intervocàlics. 
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Tasca 6 - Quina gana! (Unitats 7 i 8)  Elaborar un menú setmanal equilibrat, tenint en compte els gustos del grup i la cuina tradicional eivissenca 

Funcions lingüístiques 
 

Nocions específiques Estructures lingüístiques 
  

 
Socialitzadora 

 Intercanviar informació sobre menjars típics i hàbits alimentaris.
 Donar una cosa a algú.
 Demanar identificació de coses.
 Identificar coses.

Informativa 

 Entendre i produir els intercanvis lingüístics per comprar aliments.
 Entendre i produir els intercanvis lingüístics necessaris en un 

restaurant.

Expressiva 

 Expressar gustos i peferències sobre menjars.

Inductiva 
 Entendre i donar instruccions o consells sobre dietes.

Metalingüística 

 Intercanviar informació per ordenar un text
 Entendre i donar instruccions o consells sobre dietes.

 
Compres 

 Tipus d’establiment
 Preus

Gastronomia 

 Menjars i begudes
 Noms dels productes
 Ingredients d'una recepta

Alimentació, varietat culinària 

 Plats típics de diferents països.

 
 Qui és el darrer?
 (Que) té...?/ (Que) hi ha ...?
 No, no en queden/ Només n'hi ha dues...
 Què és això?/Què és allò?
 Això és.../Això són...
 Què vol?
 Vull pomes
 Quantes en vol?
 En vull (tres)/Voldria mig quilo de...
 Com el/la/els/les vol?
 Quant pesa?
 Com les compr?
 Que siguin més aviat madures
 De llet, en queda? No en queda gens/ no 

n'hi ha gens.
 No queda cap cogombre.
 Aquest (meló) està tacat/tocat/fet 

malbé.
 Té canvi?
 Tingui/té

 
 Quin plat t'agrada més? T'agrada...?
 M'estim més, preferesc...
 A ell li agrada ...
 Quant pesa?
 Quant fa d'alçada?
 De fruita, en menja?
 Cada quan menges peix?
 Ets vegetariana?
 Què has /s'ha de menjar?
 Has de menjar més verdura... / s'ha de 

menjar...
 On vas a comprar?
 A la carnisseria hi venen carn.
 Què volen de primer? I de segon? Per 

postres?
 Per favor, el compte!
 Passa'm la sal, per favor...
 Que bo! / Quin oi/fàstic!
 Puc prendre nota?
 Això no va aquí/no lliga.
 On ho/la posam?

Continguts gramaticals i lèxics        

 
Morfològics 

     
Lèxics 

  
Fonètics i ortogràfics 

Pronoms 

 Interrogatius: quant, com, qui, quin, què 
 Indefinits: un, algun, res 
 Febles: em, et, li, ens, us, el, la, els, les, en 

Determinants 

 Adjectius demostratius 
 Adjectius quantitatius: massa, molt, tant, 

bastant, força, algun, uns quants, poc, gaire, 
gens, cap, altre, tot 
 Adjectius numerals: cardinals i ordinals; 

partitius: mig, mitja dotzena... 
 Adjectius qualificatius. Gènere i nombre. 

Adverbis 

 Adverbis quantificadors: gens de, cap 

Preposicions 

 Preposicions de situació: des de, fins a... 

Verbs 

 Present d'indicatiu dels verbs irregulars: voler, poder, tenir, haver, valer. 
 Present d'indicatiu de: preferir, estimar-se més, agradar. 
 Imperatiu ( tu, vostè): posar, apuntar, comprar, dir, tenir, passar, deixar, 

escoltar, esperar... 
 Perifràsi d'obligació en present d'indicatiu: s'ha de, has de... 

 Adjectius que indiquen qualitats, 
colors i formes. 

 Noms d'aliments, plats, 
establiments alimentaris i mesures. 

 Usos de la coma i el punt per 
cohesionar els texots. 

 Distinció de síl·laba tònica i 
àtona mitjançant 
l’accentuació (només quant a 
la pronúncia). 



 

Tasca 7 – Hem fet molta feina (Unitat 9) Fer una infografia dels aspectes rellevants del curs i contar l’experiència amb un text i una imatge 

Funcions lingüístiques 
 

Nocions específiques Estructures lingüístiques 
 

 
Socialitzadora 

 Intercanviar informació sobre la jornada
 Disculpar-se i donar una excusa

Informativa 

 Informar de l’experiència laboral i formativa

Expressiva 

 Expressar les habilitats.

Metalingüística 

 Intercanviar informació per ordenar un text

  
 

Experiència laboral i formativa 

Habilitats 

 Vaig estudiar anglès. 
 Ha estat fa un mes. 
 Quin greu! 
 És que m’he trobat un embús. 
 Em sap greu, m’he adormit. 
 Ostres, perdona! 
 És que ens hem aixecat molt tard i 

hem perdut el bus. 

 

 
 
 
 

Continguts gramaticals i lèxics 

      

 
Morfològics 

     
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

Pronoms 
 Interrogatius: quant, com, qui, quin, què 
 Indefinits: un, algun, res 
 Febles: em, et, li, ens, us, el, la, els, les, en 

Determinants 

 Adjectius demostratius 
 Adjectius quantitatius: massa, molt, tant, 

bastant, força, algun, uns quants, poc, gaire, 
gens, cap, altre, tot 

Adverbis 
 Expressions temporals de temps recent: avui, fins ara, aquest matí, aquesta 

setmana, aquest any, aquest curs... 
 Expressions temporals de temps llunyà: L’any 2017, ahir, la setmana passada, 

fa una setmana... 

Verbs 

 Perfet d'indicatiu dels verbs regulars i irregulars (aprendre, entendre, 
prendre, escriure, fer, obir, treure, veure) 

 Present d’indicatiu dels verbs saber i ser. 

 Adjectius que indiquen qualitats 
professionals 

 Expressions temporals 

 Pronúncia de les oclusives 
sonores i sordes en posició 
final de mot. 



4.1 DEFINICIÓ DEL NIVELL A2 
DEFINICIÓ DEL NIVELL 
Els ensenyaments de Nivell Bàsic A2 tenen com a referència el nivell A2 (Nivell Bàsic) del Marc Europeu Comú de 
Referència. 

Capaciten l'alumnat per fer un ús simple però suficient de l'idioma per intervenir, actuar i mediar de manera 
senzilla, tant receptivament com productivament, oralment i per escrit, comprenent i produint textos breus 
sobre aspectes elementals i concrets de temes generals i situacions de la vida quotidiana referents als àmbits 
personal i públic. Aquest ús implica la comunicació en llengua estàndard o neutra per cobrir les necessitats més 
immediates en situacions de la vida quotidiana. Així mateix, requereix l'adquisició progressiva de lèxic, 
expressions i estructures d'ús freqüent necessaris per a aquesta comunicació. 

També s’hi ha de començar a desenvolupar gradualment una certa autonomia en l'aprenentatge. 

En aquest nivell s'inclouen ja la majoria de les funcions socials (utilitzar formes de cortesia simples i habituals  
per saludar i adreçar- se a algú; saludar la gent, preguntar com estan i reaccionar adequadament a la resposta; 
mantenir intercanvis socials molt curts; preguntar i respondre preguntes sobre el que es fa a la feina i en el 
temps lliure; fer invitacions i respondre-hi; discutir què s’ha de fer, on s’ha d’anar i preparar una cita; fer 
oferiments i acceptar ofertes; etc.), així com les relatives a transaccions senzilles (per exemple, en botigues o 
oficines de correus o d'entitats bancàries; sobre viatges, transports públics, adreces i subministrament de béns i 
serveis quotidians). 

 

4.2 OBJECTIUS DELS ENSENYAMENTS DE NIVELL BÀSIC A2 
Adquirir la capacitat de: 

a) Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques,tant productives com receptives, per fer ús de la llengua com 
a mitjà de comunicació i d’expressió personal o de mediació, per tal de satisfer necessitats bàsiques de la 
vida quotidiana. 

b) Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals, per construir els nous 
aprenentatges. 

c) Aprofitar totes les ocasions possibles d’exposició i interacció en la nova llengua per posar en pràctica les 
habilitats adquirides. 

d) Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin superar les difictultats de comunicació en els 
contextos més habituals. 

e) Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin avaluar i continuar l’aprenentatge de l’idioma. 
f) Adoptar una actitud oberta davant d’elements o situacions diferents dels de la pròpia llengua o cultura 

que poden aparèixer en el discurs. 
 

OBJECTIUS DEL NIVELL.- Per a cada tipus d'activitat, l'objectiu general defineix l'abast, les limitacions i les condicions que 
s'apliquen a tots els objectius específics. 

 
ACTIVITATS  DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre, utilitzant el context lingüístic i extralingüístic, 
l'essencial de textos orals que siguin: 

- breus; 
- d'estructura senzilla i clara; 
- en variteat estàndard i registre neutre; 
- amb vocabulari d'ús freqüent; 
- referits a assumptes de la vida quotidiana; 
- articulats d’una manera clara i pausada, en bones 

condicions acústiques i sense distorsions; 
- sempre que es pugui demanar confirmació, si escau. 

a) Identificar i comprendre el sentit general i la informació específica 
més rellevant de missatges i anuncis públics que continguin 
instruccions, indicacions o altres tipus d’informació. 

b) Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions senzilles. 

c) Participar en converses sobre temes relacionats amb la vida 
quotidiana i/o els propis interessos i comprendre la informació 
essencial i els punts principals del que s'hi diu. 

d) Identificar el tema i comprendre el sentit general de converses que 
tenen lloc en presència de l’alumne i identificar-hi un canvi de tema. 

e) Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació 
específica   rellevant   de   missatges   enregistrats   i   de   programes de 
televisió     o     d'altres     mitjans     audiovisuals,     com     ara butlletins 



 meteorològics o anuncis comercials, amb el suport d’imatges. 

f) Captar la línea argumental i els esdeveniments importants d'episodis 
o escenes de teatre, cinema o televisió en llengua estàndard i amb 
preponderància d'elements visuals. 

 
 
 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre l'essencial de textos escrits que siguin:  
- breus, 
- senzills, 
- contextualitzats, 
- sobre aspectes de la vida quotidiana, 
- en llengua estàndard i registre neutre, 
- amb lèxic d'ús freqüent. 

a) Comprendre informacions, instruccions o indicacions bàsiques 
contingudes en rètols, anuncis o cartells d'espais o serveis públics, 
sempre que es trobin dins el seu context. 

b) Comprendre missatges o notes breus amb informació, instruccions i 
indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida 
quotidiana. 

 c)Comprendre el contingut de la correspondència personal breu 
(missatges de text, correus electrònics, cartes, targes postals, etc.). 

 d)Comprendre el contingut de la correspondència formal breu (cartes, 
correus electrònics, faxos, etc.) sobre qüestions pràctiques. 

 e)Comprendre la informació essencial i localitzar informació específica 
en materials informatius o publicitaris (fullets, prospectes, plànols, 
menús, llistes, horaris, llocs web, etc.). 

 f)Comprendre instruccions o normes (manuals de funcionament, regles 
d'un joc, etc.) de textos poc especialitzats. 

 g)Identificar els punts principals de textos periodístics que descriguin 
fets o esdeveniments, sobretot els que incloguin xifres, noms o 
il•lustracions. 

 h)Comprendre el sentit general d’un relat o una descripció lineals. 

 
 
 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Produir textos orals breus per comunicar-se de forma 
comprensible: 

- reproduint els matisos més bàsics de l'entonació i la 
pronunciació, 

- encara que siguin evidents l'accent, les pauses i 
vacil•lacions, 

- recorrent, si cal, a recursos no verbals o alternança de 
codi, 

- amb la cooperació dels interlocutors, 
- podent, si escau, demanar aclariments o repeticions. 

a) Interactuar en situacions habituals de contingut previsible (mantenir 
contactes socials, demanar ajuda, informació o instruccions, etc.) 

b) Fer anuncis públics i presentacions breus assajats prèviament sobre 
temes habituals i poder respondre a preguntes breus i senzilles. 

c) Narrar experiències o esdeveniments i descriure aspectes quotidians 
de l’entorn (persones, llocs, feina o estudis, objectes i possessions), 
activitats habituals, plans, preferències, gustos o aficions, relacionant 
adequadament els diferents elements. 

d) Interactuar de manera bàsica en transaccions que es produeixen en, 
comerços, restaurants, serveis públics, entitats bancàries, etc. 

e) Intercanviar informació o opinions i respondre a preguntes sobre 
temes quotidians propers a l'alumnat. 

f) Contar històries senzilles que poden anar acompanyades de suports 
visuals, com ara als còmics. 

 
 
 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESC RI TS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Escriure textos: 
- breus i senzills, 
- sobre aspectes quotidians, 
- amb un repertori limitat de lèxic i estructures, 
- tot garantint-ne la cohesió i seguint les convencions 

elementals d’ortografia i puntuació de manera suficient 
per evitar distorsions del missatge. 

a) Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de missatges 
senzills amb informació, instruccions i indicacions relacionades amb 
activitats i situacions de la vida quotidiana. 

b) Escriure correspondència personal breu per mostrar agraïment, 
disculpar-se o parlar d’un mateix o de l’entorn (família, condicions de 
vida, feina, amics, diversions, etc.). 

c) Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per sol•licitar un 
servei o demanar informació, entre d’altres. 

d) Fer descripcions de persones, objectes, llocs, vivències personals, 



 intencions de futur, gustos o preferències. 

e) Escriure instruccions senzilles referents a activitats de la vida 
quotidiana, com ara les indicacions per arribar a un lloc, per exemple. 

f) Narrar de forma breu i elemental experiències, activitats o 
esdeveniments, mantenint la cohesió del text a través de mecanismes 
simples (temps verbals, connectors, puntuació, etc.). 

g) Emplenar formularis, qüestionaris i impresos senzills relacionats amb 
l’activitat quotidiana de l’alumnat. 

 
 
 

ACTIVITATS  DE MEDIACIÓ 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Donar suport a la interacció de tercers que 

-parlin a poc a poc, 

-hi col•laborin ajudant-lo a participar-hi. 

Transmetre informació rellevant de textos orals i escrits: 

-breus i clarament estructurats, 

-sobre aspectes concrets i familiars, 

-de llenguatge estàndard i senzill,  

encara que calgui simplificar-ne el missatge o fer ús de llenguatge no 
verbal o d'alternança de codi. 

a) Adoptar un comportament adient en intercanvis interculturals, 
entenent, demanant aclariments si escau i expressant interès, 
(des)acord, agraïment, etc. 

b) Reconèixer el desacord o les dificultats que sorgeixen en la interacció 
i indicar de manera senzilla la naturalesa del problema, intentant 
afavorir l'acord o la conciliació. 

c) Transmetre oralment la idea central i la informació rellevant 
d'anuncis, avisos, etiquetes o instruccions, tant orals com escrits. 

d) Interpretar i descriure oralment imatges o esquemes sobre temes 
quotidians (mapes, diagrames, gràfics, etc.). 

e) Resumir oralment els punts principals de textos informatius (notícies 
breus, comentaris, etc.) transmesos per mitjans audiovisuals o per escrit 
acompanyats d'il•lustracions. 

f) Fer d'intèrpret ocasional en situacions quotidianes predictibles, 
transmetent informació essencial. 

g) Fer oralment traduccions aproximades de textos escrits senzills sobre 
realitats quotidianes (fullets, direccions, instruccions, cartes o correus 
electrònics personals, etc.). 

h) Transmetre per escrit informació específica de missatges orals o 
textos escrits sobre temes d'interès immediat. 

i) Fer llistes de les informacions rellevants de textos escrits breus i 
senzills. 

 

4.3 COMPETÈNCIES I CONTINGUTS DEL NIVELL A2 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS SOCIOCULTURALS I SOCIOLINGÜÍSTICS 
Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producción i a la coproducció de textos orals i escrits dels aspectes 
socioculturals i sociolingüístics: 

 
Continguts socioculturals 
 Llenguatge no verbal: cinèsica, mímica i proxèmica: 

- gestualitat com a suport de la comunicació verbal. 
- gestos d’aprovació o desaprovació. 
- proximitat i contacte visual 

 Vida quotidiana i les sevescondicions 
Relacions personals i convencions socials 

- relacions familiars i generacionals: vincles 
- la estructura social (introducció) 
- normes fonamentals de cortesia (salutacions , acomiadaments i agraïments). 
- convencions i tabus elementals relatius al comportament 
- concepte de puntualitat 
- convencions a l’hora de pagar 

Valors, creences i actituds 
- festes i celebracions importants. 



- valors i creences fonamentals 
Àpats : horaris i importància dels àpats 
Consum : 

- horaris comercial i hàbits de consum 
- fórmules habituals per a la compra i el pagament 

Entorn laboral : horaris, hàbits i costums. 
Vivenda : tipologia i preferències generals. 
Salut : 

- hàbits de salut i higiene 
- hàbits de descans i relaxació 

 Educació 
- tipus de centres 
- sistema de qualificacions 

 Lleure i cultura 
- activitats d'oci més populars. 
- festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants 
- referents culturals i artístics significatius (literatura, música, cine, arts escèniques, etc.) 

 Geografia 
- territoris i àmbits més importants en què s’usa la llengua. 
- ciutats i llocs més significatius. 

 Medi ambient: el clima i les diferents estacions de l’any, temperaturas i fenòmens naturals més rellevants. 
 Mitjans de comunicación: capçaleres de prensa escrita (en paper i digital) i canals de ràdio i televisió més 

importants d’àmbit general) 

 
Continguts sociolingüístics 

 Cortesia lingüística i convencions 
– salutacions i comiats: selecció i ús segons el moment del dia i la situación. 
– presentacions de persones: fórmules semiformals i informals. 
– formes de tractament : selecció i ús. 
– fórmules a l'hora de demanar preu i pagar. 
– fórmules per demanar per algú. 
– fórmules de cortesia per sol·licitar permís, ajuda, un servei o producte, expressar agraïment, demanar perdó, 

fer compliments i reaccionar 
– fórmules de felicitació per aniversaris, onomàstiques, dates assenyalades. 
– convencions bàsiques de la correspondència personal (inclou abreviatures informals molt habituals, com les 

dels missatges de text) 
 Referents: mots o expressions freqüents semblants o coincidents amb els de la L1 amb usos o connotacions 

diferents. 

 Registre 

- Distinció de registres formal i informal 

- Expressions col·loquials molt freqüents: reconeixement 

 Contacte de llengües: llengües internacionals, presencia i àmbits d’ús
 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ESTRATÈGICS 
 

Activitats de comprensió de textos orals Activitas de comprensió de textos escrits 

Estratègies d'identificació: 

-Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir del 
sentit global del text. 

-Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir del  

-Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir del  
sentit global del text. 

-Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir del lèxic 
conegut. 



lèxic conegut. 

-Identificació del tema a partir de nombres, dates, noms propis, etc. 
-Identificació del tema a partir de nombres, dates, noms propis, etc. 

-Identificació del tipus de text a partir del format, l'aspecte o la 
tipografia. 

-Deducció del significat i la funció d'expressions formulaiques a partir de 
llur posició en el text. 

Activitats de producción i coproducció de textos orals Activitas de producción i coproducció de textos escrits 

Estratègies de planificació: 

-Mobilització i assaig del propi repertori. 

De compensació: 

-Ús de gestos per aclarir el significat de paraules o expressions 
imprecises o inadequades. 

Estratègies d'interacció: 

-Ús de tècniques simples per començar, mantenir i acaba una 
conversa breu. 

-Manifestació de la intenció de prendre la paraula. 

-Comprovació mitjançant preguntes que l'interlocutor ha entès el 
missatge. 

-Suggeriments i demanda d'opinió de l'interlocutor.  

-Indicació, mitjançant expressions o gestos, que (no) se segueix la 
conversa. 

-Repetició o aclariment, o demanda de repetició o aclariment, de 
mots clau. 

-Lletrejar o demanar de lletrejar mots clau 

Estratègies de planificació: 

-Mobilització i assaig del propi repertori. 

Activitats de mediació 

Lligam amb els coneixements previs : 

-Indicació, mitjançant mots senzills, de la relació entre una informació nova i una de compartida pels interlocutors. 

Reestructuració: 

-Identificació i subratllat de frases clau en un text escrit. 

Descomposició de la informació: 

-Identificació dels punts principals en textos orals i escrits. 

Adaptació del discurs: 

-Paràfrasi mitjançant paraules senzilles i llenguatge no-verbal. 

 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FUNCIONALS 
Reconeixement i realització de les funcions comunicatives mitjançant els seus exponents més comuns en la 
llengua segons l'àmbit i el context comunicatius: 
 Actes fàtics o solidaris (socialitzar): 

- Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se. 
- Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació. 
- Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes. 
- Verificar que s'ha entès un missatge. 
- Atraure l'atenció. 
- Felicitar i respondre a una felicitació. 
- Acceptar o rebutjar una invitació 
- Donar la benvinguda 
- Reaccionar davant d’una informació o relata mb expressions d’interés, sorpresa, alegria, pena, etc 
- Verificar que s’ha entès un missatge. 

 Actes assertius (donar i sol·licitarinformació): 
- Donar i demanar dades personals.. 
- Demanar i donar información sobre persones, objectes i ubicacions. 
- Descriure persones, estats anímics i físics simples 
- Descriure persones, objectes, situacions i llocs 
- Narrar i preguntar sobre fets, accions o esdeveniments. 
- Comunicar plans i projectes. 



- Demanar com s’escriu o pronuncia una paraula. 
 Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions): 

- Manifestar interès o desinterès. 
- Expressar acord o desacord. 
- Expressar interès i indiferència. 
- Expressar un desig. 
- Expressar estats d’ànim. 

 Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció): 
- Demanar, concedir o denegar permís per fer alguna cosa. 
- Sol·licitar i donar instruccions 
- Demanar cooperación 
- Expressar obligació personal. 
- Persuadir i convencer propòsits o accions. 
- Demanar i donar consells. 
- Demanar auxili. 
- Expressar prohibicions. 
- Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments. 
- Animar algú perquè continuï. 
- Mantenir converses telefòniques bàsiques. 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS DISCURSIUS 
Coneixement i comprensió i aplicació de models contextuals i patrons textuals elementals. 
 Context

 Característiques del context:
- segons l'àmbit d'acció general i l'activitat comunicativa específica 
- segons els participants (relacions, intenció comunicativa) 
- segons la situació (lloc, temps) 

 Expectatives generades pel context:
- tipus textual 
- tema i contingut 
- patrons sintàctics, lèxics, fonetico-fonològics i ortotipogràfics 

 Organització i estructuració del text:
 Segons macrofunció textual

- Seqüència dialogal: Seqüències fàtiques d'iniciació i cloenda simples, seqüències transaccionals 
breus. 

- Seqüència descriptiva (persones, objectes, llocs, accions) amb punt de vista objectiu: ancoratge i 
aspectualització (seqüència de trets o elements). 

- Seqüència narrativa (seqüencial): situación inicial, acció, resolución; amb inserció de seqüències 
descriptives i dialogals en estil directe. 

 Progressió temàtica
- progressió lineal (el tema esdevé rema) 
- progressió per tema constant (el tema es manté) 
- ruptures temàtiques : en la seqüència narrativa ; canvi de personatge ; inserció de seqüències. 

 Cohesió

a) Elements prosòdics [textos orals]: 
- entonació focalitzadora 
- pauses 

b) Elements ortotipogràfics [textos escrits]: 
- puntuació: en separació de frases, paràgrafs i elements d'una enumeració. 
- signes d'interrogació i exclamació, paréntesis, etc 



- disposició en paràgrafs 
- abreviatures i símbols usuals 

c) Mecanismes de referència: 
- dixi (demostratius, adverbis de lloc i temps, etc.) 
- anàfora (pronoms personals, demostratius, possessius, relatius) 
- el·lipsi 
- correlació de temps verbals 
- concordança (persona, gènere, nombre9 
- cohesió lèxica (repetició parcial) 

d) Connexió textual i composició oracional : 
- operadors discursius: addició (continuïtat, intensificació, distribució, generalització), disjunció 

(reformulació, exemplificació), contrast (oposición, concessió, restricció), consecució 
(conseqüència). 

e) Interacció: 
- recursos senzills de presa del torn de paraula 
- control·ladors de contacte 

 Gèneres textuals
 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Interacció: Interacció: 

-converses simples de l'esfera social i quotidiana 

-converses transaccionals bàsiques 

-converses simples de l'esfera social i quotidiana entre terceres pesones 
(copsar-ne el tema) 

Informació: Informació: 

-indicacions simples per arribar a un lloc -indicacions simples per arribar a un lloc 

-missatges personals en un contestador -missatges personals en un contestador (informació principal) 

-anuncis d'esdeveniments davant un auditori -anuncis en serveis i locals públics (idea principal) 

-instruccions senzilles -instruccions 

-regles d'una activitat -regles 

Exposició: Exposició: 

-narració de fets sobre temes de l'esfera familiar, professionaal, 
social 

-narració de fets sobre temes de l'esfera familiar, professionaal, social 
Representacions o emissions audiovisuals: 

-presentació i descripció de persones, objectes i situacions  -entrevistes senzilles 
 -noticiaris i reportatges: informacions breus 
 -extractes de pel•lícules o sèries amb informació visual 
 -butlletins meteorològics 
 -anuncis publicitaris 
 -comentaris breus o resultats d'esdeveniments esportius. 
 -extractes d'altres emissions de ràdio o televisió (receptes de cuina 

simples, resultats de la loteria...) 
 -lletres de cançons senzilles 

 
 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Informació personal: Informació personal: 

-fitxes d'inscripció -carnets d'identitat, passaports, etc. 

-adreces i formularis de contacte -fitxes d'inscripció 

-targes de visita -targes de visita 

-qüestionaris -certificats 

-prefil breu en xarxes socials -butlletins de notes 

Escrits públics: -currículums 

-anuncis breus (de recerca de feina, d'habitatge)  Escrits públics: 



-cartells i pòsters amb instruccions o informació pràctica 

-apunts breus en xarxes socials 

Lleure: 

-formularis 

Instruccions: 

-receptes de cuina senzilles 

-normes d'ús o instruccions senzilles 

Textos informatius: 

-cartes i correus electrònics administratius senzills 

-relats de fets curts i senzills (anècdotes, experiències, històries...) 

Àmbit cultural: 

-resums d'arguments de pel•lícules o obres de teatre 

Àmbit privat: 

-targes postals 

-invitacions 

-missatges de text 

-cartes i correus electrònics pesonals senzills i curts 

-rètols i senyalitzacions d'espais públics 

-noms de carrers i altres llocs públics 

-horaris i calendaris 

-tiquets i rebuts 

-inineraris, plànols 

-publicitat senzilla 

-annuncis breus (immobiliaris, de feina, activitats de l'escola...) 

-cartells i pòsters amb instruccions o informació pràctica 

-bitllets de transport 

-llistes (de tèlèfons, contactes, alumnes...) 

Lleure: 

-menús senzills 

-programes senzills de manifestacions culturals i esportives 

-fulletons i tríptics turístics senzills 

-prospectes i catàlegs senzills 

-llocs web amb informació turística 

Instruccions: 

-receptes de cuina senzilles 

-instruccions d'ús senzilles 

-normes d'ús 

-instruccions dels llibres de text del nivell 

-normes de seguretat 

Textos informatius: 

-cartes i correus electrònics administratius senzills 

-relats de fets curts i senzills (anècdotes, experiències, històries...) 

-comunicats interns 

Premsa: 

-notícies d'actualitat molt breus (de diaris, revistes, llocs web...) 

-rúbriques de diaris i revistes (portades, seccions, sumaris, titulars, peus 
de foto...) 

-horòscops 

-articles curts sobre temes de la vida quotidiana 

-entrevistes 

Àmbit cultural: 

-extracts senzills de contes i novel•les contemporanis 

-resums de pel•lícules o obres de teatre 

-biografies 

Àmbit privat: 

-targes postals 

-invitacions 

-missatges de text 

-cartes i correus electrònics pesonals senzills i curts 

-apunts breus en xarxes socials 

 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS LÈXICS 
Aquests continguts s’han d’adequar per a cada idioma al domini de la morfosintaxi que el seu ús requeresqui, la qual 
cosa en pot limitar l’abast, i s’han d’interpretar atenent a les competències funcional i discursiva que s’especifiquen 
per al nivell. 
 Identificació personal: 

- Nom: noms de pila i hipocorístics d'àmbit general ; cognoms, patronímics i matronímics ; sobrenoms ; formes 
de respecte o cortesia ; nom de les lletres i els diacrítics 

- Domicili: noms de vies, ciutats importants, països. 
- Telèfon i adreces electròniques: números cardinals de 0 a 10, seqüenciació dels números de telèfon, nom 

dels símbols habituals (@, /, etc.) 
- Altres dades personals: lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil 
- Nacionalitat: gentilicis 
- Origen: països 
- Ocupació: noms d'oficis (segons necessitats), llocs on es fa feina 



- Educació: tipus genèrics de centre, tipus genèrics d'estudis, assignatures genèriques 
- Família: noms de parentiu pròxim 
- Religió : noms de les confessions principals. 
- Preferència i aversió: graus bàsics. 
- Trets bàsics : de caràcter, d’aparença personal. 

 La casa, la llar i l’entorn: 
- Allotjament : tipus genèrics d'allotjament permanent, dependències genèriques, modalitats d’allojament 

permanent. 
- Instal•lacions i estris de la llar: mobiliari bàsic, parament bàsic (p. ex., roba de llit, coberts,etc.), 

subministrament bàsicequipament bàsic (p. ex.: rentadora) 
- Entorn: tipus genèrics de localitat, tipus d'equipament urbà (p. ex.: parc), elements geogràfics (p. ex.: riu) 
- Flora i fauna: animals domèstics i de companyia, noms d'animals habituals, tipus de plantes 
- Clima: fenòmens meteorològics comuns 

 La vida diària 
- Vida domèstica: rutines diàries, àpats. feines domèstiques regulars 
- Festivitats: noms de festivitats d'àmbit general (p. ex.: Nadal) 

 El lleure 
- Lleure : moments de lleure, activitats (p. ex.: fer una copa), noms de jocs 
- Aficions: tipus d'aficions, camps d'interès personal 
- Entreteniment: mitjans de comunicació (radio, TV, diari, revista, etc.), equipament tècnic de comunicació 

bàsic (p. ex.: TV), productes i programes audiovisuals (p. ex.: pel·lícula) 
- Món intel·lectual i artístic: objectes i esdeveniments (p. ex.: llibre, concert) 
- activitats (p. ex.: llegir), tipus de música (p. ex.: clàsica, rock, etc.), instruments musicals molt comuns 

(p.ex. piano, guitarra, etc.) 
- Esport i activitat física: esports molt comuns (p.ex. tenis, futbol, etc.) 
- Activitats d’oci públiques : cinema, teatre, esdeveniments esportius, tipus d’activitat, instal·lacions (p.ex : 

taquilla, butaca), difusió i accès (p. ex : entrada, cartell), esdeveniments (p. ex : partit). 
- Premsa : tipus de publicació, parts principals d’una publicació, elements principals d’una notícia o article (p. 

ex : foto) 
 Les relacions humanes 

- Vida social: coneixences (p. ex.: amic, col·lega), relacions (p. ex.: convidar, regalar), esdeveniments (p. 
ex.: festa) 

- Correspondència: tipus bàsics de correspondencia, estris i elements (p. ex: segell). 
 Transport i viatges 

- Transports: tipus de mitjans, instal·lacions (p.ex : aeroport), informació i accès (p. ex : bitllet), accions 
relacionades. 

- Transport privat : tipus de vehicle. 
- Turisme: llocs i localitzacions, activitats, noms d'elements d'interès (p. ex.: catedral), documentació 

bàsica, noms de ciutats, països, continents 
- Allotjament: tipus d’allojament ocasional, règim d’allojament, dependències genèriques, accions (p. ex : 

reservar), equipament bàsic. 
 La salut i el cos. 

- Parts del cos. 
- Benestar personal : accions quotidienes bàsiques, sensacions físiques bàsiques. 
- Higiene : accions quotidienes bàsiques, estris elementals. 
- Estat de salut i accidents : indisposicions (p. ex : mal de cap), malalties bàsiques (p. ex : constipat), sensacions 

físiques i síptomes bàsics (p. ex : dolor, febre), accions bàsiques (p. ex : caure). 
- Serveis mèdics : medicaments bàsics, tipus de presentació dels medicaments. 

 Comerç 
- Establiments : tipus d'establiment, accions bàsiques (p. ex.: pagar), pesos i mesures, béns de consum 

poc específics 
- Preu i qualitat: diners, monedes i fraccions, accions relacionades amb el pagament (p. ex.: canvi), 

documentació relacionada amb el pagament (p. ex: tiquet). 
 Queviures 

Roba : articles de roba poc especifics, accions (p. ex : posar-se). 
 Alimentació 

- Àpats, menjars i begudes : tipus de menjars i begudes (p. ex.: sandvitx, cafè), tipus genèrics d'aliments, 
verdures i hortalises, fruites, tipus de carn, tipus de peix, dolços i postres, maneres de cuina (p. ex : 
fregir), presentacions (p.ex : calent, amb gel), ingredients i condiments bàsics (p. ex : oli, sal), accions (p. 
ex : tastar). 



- Restauració: tipus genèrics d'establiments, modalitats (p. ex : menú del dia), docuements associats (p. 
ex : carta), presonal de restauració. 

 Serveis 
- Correus i telecomunicacions: instal·lacions (p. ex. oficina de correus), tipus d’enviament o comunicación. 
- Transaccions bancàries : establiemts i equipament (p. ex : caixer), tipus de transacció, modalitats de 

presentació dels diners. 
- Seguretat ciutadana: forces de seguretat i els seus agents, situacions i accions habitual (p. ex : robar, 

perdre). 
- Serveis mèdics 
- Reparacions : establiments, parts elemetnals d’estris, màquines, etc (p. ex : botó), tipus de disfunció (p. ex : no 

arranca), tipus de solució (p.ex : canviar) 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS INTERCULTURALS 
Aplicació dels coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin realitzar activitats de mediació en situacions molt familiars 
i senzilles (coneixements culturals molt generals, posada en relació, respecte): 
 Coneixements

 La llengua com a sistema semiològic: naturalesa arbitrària i convencional de les categories gramaticals (p. 
ex: diferencia entre gènere gramatical i sexe).

 Llengua i societat: paper de la llengua i de linteracció en la construcción de la identitat.
 Comunicació verbal i no verbal: el propi repertori comunicatiu (llengües, varietats, gèneres,etc).
 Evolució de les llengües: Existència de préstecs lingüístics (internacionalismes)
 Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme: Consciència de la pluralitat lingüística: patrons  

sonors i rítmics. Existencia de situacions de multilingüisme i plurilingüisme en el propi entorn i en el dels 
altres.

 Semblances i diferències entre les llengües:
Diversitat en l’organització i formació del lèxic. 
Diversitat dels sistemes de comunicación verbal i no verbal: expressió de sentiments. 
Diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no verbal: funcionament de determinats actes de parla 
(salutacions, fórmules de cortesia, etc.) 

 Cultura: consciencia que les cultures es manifeste en diferents àmbits (relacions socials, amb l’entorn, 
coneixement del món, normes de comportament…)

 Relacionsinterculturals: Consciència que els altres poden interpretar el nostre comportament de manera 
diferent de com ho feim nosaltres.

 Diversitat de les cultures: Pluralitat de pràctiques i costums culturals
 Actituds

 Atenció envers les llengües/cultures d'altri. 
 Sensibilitat envers: Les diferències i semblances lingüístiques / culturals. Els usos lingüístics i culturals. 
 Acceptació: de la importància de totes les llengües i cultures. 
 Obertura envers: Les llengües / cultures poc valorades. Les coses amb què s'està poc familiaritzat. 
 Disposició a: socialitzar en un context plurilingüe/pluricultural. 
 Desig de: Entrar en contacte amb altres persones / altres cultures. Ajudar i acceptar ajuda de persones 

d'altres cultures. Aprendre dels altres. 
 Voluntat d'evitar les generalitzacions. 
 Flexibilitat envers: El propi comportament en la interacció amb persones lingüísticament/culturalment 

diferents. Les ambigüitats. 
 Familiarització amb els aspectes accessibles de les altres llengües. 

 Habilitats
 Observació i anàlisi:Observar i analitzar fenòmens lingüístics/culturals a partir de llengües i cultures 

conegudes. Relacionar formes i contextos o situacions. 



 Identificació: Identificar marques gramaticals. Identificar funcions pragmàtiques. 
 Comparació: Establir correlacions de semblança o diferència entre llengües/cultures a partir de la 

identificació d'algun(s) elements(s). Discriminar auditivament semblances i diferències entre elements 
fonètics i prosòdics. Percebre la proximitat lèxica indirecta (per proximitat amb termes de la mateixa 
família en una de les llengües). Comparar estructures gramaticals en diverses llengües. 

 Aprofitament del coneixement lingüístic: fer transferències interlingüístiques d'identificació (que 
estableixen una relació entre un element de la llengua familiar identificat i un element de la llengua no 
familiar per identificar) i de producció. 

 Interacció: tenir en compte les diferències sociolingüístiques/socioculturals. 



COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS, ORTOTIPOGRÀFICS I FONÈTICO-FONOLÒGICS. 
 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS 

I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat 
(intrínseca i valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i grau) 
1. L'entitat 

a) Substantius Classes: 

- noms comptables i incomptables 

- noms sense singular propis d'exponents del nivell: 
ulleres, calçons 

Flexió: 
- flexió regular de gènere i nombre: -ø/-a/-s/-es, -ø/-a/- os/-es, 
-e/-a/-es/-es, -ø/-na/-ns/-nes 
- invariabilitat de gènere o nombre amb terminacions -ar, 

-ant, -ent, -al 

Formació: 
- femenins amb -essa en vocabulari referit a oficis i càrrecs 
habituals (metgessa, batlessa, alcaldessa) 
- sufixos habituals relatius a oficis: -or/-ora, -er/-era, - dor/- 
dora, -ista, -aire, -ant/-anta 

b) Pronoms personals forts: 

- de tractament formal: vostè, vostès 
- que dupliquen un pronom feble en funció d'OI amb verbs 
del tipus agradar: A jo/mi m'agrada passejar 
- elisió en funció de subjecte 

c) Pronoms personals febles: 
- formes plenes, elidides i reforçades 

- pronom en partitiu en funció d'OD 
- combinacions binàries datiu (refl., 1a i 2a pers.) + acusatiu 

d) Pronoms demostratius: això, allò (ús díctic i anafòric) 
e) Pronoms indefinits: algú, ningú, res, tot, tothom 

f) Oracions de relatiu restrictives amb que + mode indicatiu 
2. L'existència 

a) Verbs: haver-hi, ser-hi 
b) Articles: absència o presència d'article amb dies de la 
setmana  

c) Demostratius: aquest, aquell (ús díctic) 

3. La pertinença 
- Ca + SN 

a) Possessius tònics postnominals sense article: usos freqüents 
(ca meva/teva, amics meus) 

4. La quantitat 
a) Quantificadors: 

- numerals cardinals i ordinals 

I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 
valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i grau) 
1.L'entitat 

a) Substantius: Classes: 

- noms comptables i incomptables 

- noms sense singular propis d'exponents del nivell: 
ulleres, calçons 

Flexió: 
- flexió regular de gènere i nombre: -ø/-a/-s/-es, -ø/-a/- os/-es, -e/-a/- 
es/-es, -ø/-na/-ns/-nes 

- masculins en -a: mapa, problema 

- invariabilitat de gènere o nombre amb terminacions -ar, 
-ant, -ent, -al 
Formació: 

- femenins amb -essa en vocabulari referit a oficis i càrrecs 
habituals (metgessa, batlessa, alcaldessa) 
- sufixos habituals relatius a oficis: -or/-ora, -er/-era, - dor/-dora, - 
ista, -aire, -ant/-anta 

b) Pronoms personals forts: 

- de tractament formal: vostè, vostès 

- que dupliquen un pronom feble en focalitzacions: A jo/mi em 
sembla bé; A ell, no li facis cas 
- elisió en funció de subjecte 
c) Pronoms personals febles: 

- totes les formes simples 

- pronom en partitiu en funció d'OD 
- combinacions binàries datiu+acusatiu 
- canvi de li per hi en combinacions binàries 

- canvi de ho per l' en combinació amb hi 

d) Pronoms demostratius: això, allò (ús díctic i anafòric) 
e) Pronoms indefinits: algú, qualcú, ningú, res, tot, tothom 

f) Oracions de relatiu: 
- restrictives amb que + mode indicatiu 

- sense antecedent amb qui o article + que + indicatiu (Qui la fa la 
paga; Arraconau el que heu escampat) 
2. L'existència 

a) Verbs: haver-hi, ser-hi, existir 

b) Articles: 

- absència o presència d'article amb dies de la setmana 
- SN escarits: Al bar sempre hi ha amics (≠ els amics) 

c) Demostratius: aquest, aquell (ús díctic i anafòric) 

d) Usos pronominals i elisions d'alguns determinants: 
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- tots/totes + numeral cardinal (totes dues, tots quatre...) 

- numerals fraccionaris: la meitat de 
- quantitatius: força, bastant, prou, massa, més poc, una mica 

- indefinits: qualque, qualsevol 

5. La qualitat 
a) Adjectius: 

- posició: darrere el nom 

Concordança i flexió de gènere i nombre: 
- flexió regular de gènere i nombre:-ø/-a/-os/-es, -e/-a/- es/-es, 
-ø/-na/-ns/-nes 
- invariabilitat de gènere o nombre en vocabulari propi i 
habitual de les situacions del nivell: p. ex. gran, jove, 
interessant, egoista 

Formació: 
- gentilicis habituals amb -enc/enca, -er/-era 

- deverbals amb -dor/-dora, -ble 

- ús del participi amb valor adjectival 

b) Sintagmes preposicionals amb per, amb i sense 

c) Aposicions freqüents amb marques comercials (un televisor 
Samsung...), denominacions de productes (formatge 
Camembert), institucions (Universitat Jaume I). 

d) Pronoms: ho en funció d'atribut 

e) Oracions de relatiu restrictives amb que + mode indicatiu 
o subjuntiu 

6. El grau 
a) Diminutius: amb -et/-eta 

b) Superlatius: amb -íssim, -íssima; amb súper + Adj. 
c) Quantitatius: gens, massa, prou 

quantificadors indefinits i universals, demostratius i 
possessius (Tots m'agraden; És aquest; Vull el meu) 
3. La pertinença 

- Ca + SN 
a) Possessius: 

- tònics postnominals amb article indefinit o quantificador (un 
amic meu; dues alumnes seves) 
- tònics postnominals sense article: usos freqüents (ca 
meva/teva, amics meus) 

- àtons amb pare i mare i amb casa 
- tònics sense article en oracions atributives: es meu 
4. La quantitat. 

a) Quantificadors: 

- numerals cardinals i ordinals 
- tots/totes + numeral cardinal (totes dues, tots quatre...) 
- numerals fraccionaris: la meitat de 
- quantitatius: força, bastant, prou, massa, més poc, una mica 

- indefinits: qualque, qualsevol 
- universals: cadascú 
- de polaritat negativa: gaire 

- de polaritat negativa en frases interrogatives: res, cap, gens 
(Vols res?) 

5. La qualitat 

a) Adjectius: 

Concordança i flexió de gènere i nombre: 
- flexió regular de gènere i nombre, també -ø/-a/-os/-es, - e/-a/- 
es/-es, -ø/-na/-ns/-nes 

Invariabilitat de gènere o nombre: 

- en vocabulari propi i habitual de les situacions del nivell, 
p. ex. gran, jove, interessant, egoista 

- amb terminacions -ar, -ant, -ent, -al, -ble 

Formació: 
- gentilicis habituals amb -enc/enca, -er/-era 
- deverbals amb -dor/-dora, -ble, -ant 

- denominal: -ós/-osa 

- prefixos molt freqüents en vocabulari quotidià: anti-, auto-, 
ex-, in-, micro-, multi-, super- (com a superlatiu: superdolent) 

- ús del participi amb valor adjectival 

b) Sintagmes preposicionals: 

- amb per, amb i sense 
- de generalitzat en compements del nom no subcategorizats (el 
llibre de la taula del mestre = que hi ha damunt la taula del 
mestre) 
c) Aposicions freqüents: amb marques comercials (un televisor 
Samsung...), denominacions de productes (formatge 
Camembert), institucions (Universitat Jaume I) 
d) Pronoms: ho en funció d'atribut 
e) Oracions de relatiu restrictives amb que, preposició 

+ qui + mode indicatiu o subjuntiu 
6. El grau 
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 a) Diminutius amb -et/-eta, -ó/-ona 
b) Superlatius amb -íssim, -íssima; amb súper + Adj. 

c) Quantitatius: 

- gaire, gens, massa, força, prou 
- només 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 
origen, direcció, destinació, distància i disposició) 
a) Adverbis i locucions adverbials de lloc: endavant, enrere, 
amunt, avall, tot dret, allà mateix, al cap de cantó 

b) Preposicions àtones: per 

c) Preposicions tòniques i compostes i locucions 
prepositives: 

- entre 
- enfora (de) , enmig (de) (ús transitiu i intransitiu) 

- ús de sota i sobre en expressions o associacions lèxiques 
habituals: sota zero 

d) Pronoms: 
- hi amb verbs de moviment i amb el verb ser i haver 

- s'hi en oracions impersonals 

e) Verbs: ús de ser amb locatius 
f) Oracions de relatiu locatives amb on, d'on, a on, per on, etc. i 
mode indicatiu 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 
origen, direcció, destinació, distància i disposició) 
a) Adverbis i locucions adverbials de lloc: pertot, arreu, 
endavant, enrere, amunt, avall, tot dret, allà mateix, al cap 
de cantó, al capdamunt, al capdavall 

b) Preposicions àtones: per 

c) Preposicions tòniques i compostes i locucions 
prepositives: 
- entre 

- enfora (de) , enmig (de) (ús transitiu i intransitiu) 
- ús de sota i sobre en expressions o associacions lèxiques 
habituals: sota zero 

d) Pronoms: 

- hi locatiu 

- hi amb verbs de moviment i amb el verb ser i haver 
- s'hi en oracions impersonals 

e) Verbs: usos de ser i estar amb locatius 
f) Oracions de relatiu locatives amb on, d'on, a on, per on, etc. i 
mode indicatiu o subjuntiu 

III.El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: per amb dates 
assenyalades (per Nadal) 

2. Ubicació temporal relativa 

- fer + període de temps: fa dos dies, fa un any 

- quan + verb en imperfet d'indicatiu, perifràstic o present 
- adverbis de temps: despús-ahir, avui, demà, passat- demà, 
llavors, aleshores, etc. 

- demostratiu + període de temps: aquest dilluns, aquesta 
setmana... 

- període de temps + que ve: la setmana que ve, dilluns que ve... 

- d'aquí a + període de temps: d'aquí a 
3. Ubicació temporal: durada 

- preposicions en i durant 

- correlació de... a...; des de... fins a... 
4. Freqüència: adverbis i locucions de freqüència: de tant en 
tant, encara, ja, normalment 

5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat). 
a) Adverbis i locucions: ara, abans, després, 
mentrestant, aleshores 

b) Temps verbals: 
Expressió del present: present d'indicatiu 

Expressió del passat: imperfet d'indicatiu, passat 
perifràstic, perfet d'indicatiu 

III.El temps 
1. Ubicació temporal absoluta: per: amb dates 
assenyalades (per Nadal) 

2. Ubicació temporal relativa 

- fer + període de temps: no fa gaire 

- or. relatives temporals amb quan 
- adverbis de temps: despús-ahir, avui, demà, passat- demà, 
llavors, aleshores, l'endemà, etc. 
- demostratiu + període de temps: aquest dilluns, aquesta 
setmana... 
- període de temps + que ve: la setmana que ve, dilluns que ve... 
- d'aquí a + període de temps: d'aquí a un mes 

3. Ubicació temporal: durada 

- preposicions en, durant i entre 

- correlació de... a...; des de... fins a... 
4. Freqüència: adverbis i locucions de freqüència: 

encara, ja, normalment 
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat) 

a) Adverbis i locucions: 
- ara, abans, després, mentrestant, aleshores 

- quantificador + període + abans/després/més tard: un any 
abans, un mes després, dos dies més tard... 

- al cap de + període de temps 
b) Temps verbals: 
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Expressió del futur: 
- present de subjuntiu amb quan 

futur d'indicatiu 

Correlació de temps verbals: 
- futur – subjuntiu/futur: Soparem quan arribi/arribarà en Joan 

- passat – imperfet: Va demanar si volíem cafè 

Expressió del present: present d'indicatiu 
Expressió del passat: imperfet d'indicatiu, passat perifràstic, 
perfet d'indicatiu, plusquamperfet d'indicatiu 
Expressió del futur: 
- present de subjuntiu amb quan 

- futur d'indicatiu 
Expressió de la simultaneïtat: conjunció mentre 

Correlació de temps verbals: 

- futur – pres. de subjuntiu/futur: Soparem quan 
arribi/arribarà en Joan 
- passat – imperfet d'indicatiu: Va demanar si volíem cafè 

- imperatiu – pres. de subjuntiu: Fes com vulguis 

IV.L'aspecte 
1. Puntual: verbs en futur d'indicatiu, present de 
subjuntiu 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 

- verbs en futur d'indicatiu, gerundi 

- perífrasis aspectuals: continuar +GER, soler + INF 
- conjunció mentre 

3. Perfectiu: 

- verbs en present de subjuntiu 

- perífrasis aspectuals: començar a + INF, acabar de + INF, 
deixar de + INF 

4. Iteratiu: tornar a + INF 

IV.L'aspecte 
1. Puntual: verbs en futur d'indicatiu i en present i 
imperfet de subjuntiu 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 

- verbs en futur d'indicatiu, gerundi 

- perífrasis aspectuals: continuar +GER, soler + INF 
- conjunció mentre 

3. Perfectiu: 

- contrast entre passat perifràstic i perfet d'indicatiu 

- verbs en perfet de subjuntiu 
- perífrasis aspectuals: començar a +INF, acabar de+ INF, 
deixar de + INF, tornar a + INF 

4. Iteratiu: tornar a + INF 

V. La modalitat 

1. Capacitat: verbs saber, poder 
2. Necessitat: verbs necessitar, caldre + or. completiva en 
subjuntiu 

. Possibilitat: 
- perífrasi poder + ser + SN o SAdj 

- adverbis i locucions adverbials modals: tal vegada, potser, 
per ventura, etc. + indicatiu 
4. Volició: verbs voler , preferir i loc. estimar-se més en present 
d'indicatiu i condicional 
5. Permís: 

- verb poder en present d'indicatiu o condicional 
- amb saber greu si + indicatiu 

6. Obligació: 

- perífrasis haver de i caldre + infinitiu 

- imperatius en 2a persona: formes irregulars freqüents en els 
exponents del nivell: vine, digues, digui, fes, te 
- imperatius en plural o 3a persona de cortesia: regulars o molt 
freqüents (entrau, estirau, telefoni, teclegi...) 

7. Prohibició: 
- amb no + subjuntiu 

- no es pot + INF 

V. La modalitat 

1. Capacitat: verbs saber, poder; ser capaç de 

2. Necessitat: verbs necessitar, caldre + or. completiva en 
subjuntiu 

3. Possibilitat: 
- perífrasi poder + ser + SN o SAdj. 

- ser possible + oració 

- adverbis i locucions adverbials modals: tal vegada, potser, 
per ventura, etc. + indicatiu 

4. Probabilitat: 

- adverbis i locucions adverbials modals: tal vegada, potser, 
per ventura, etc. 
- amb el verb deure 

- amb poder + ser + que + subjuntiu 
5. Volició: verbs voler , preferir i loc. estimar-se més en present 
d'indicatiu i condicional 

6. Permís: 
- verb poder en present d'indicatiu o condicional 

- amb saber greu si + indicatiu 
- amb saber greu que + subjuntiu 

7. Obligació: 

- haver de + INF; forma reflexiva: s'ha de... 
- caldre + que + subjuntiu 

- imperatius en 2a persona: formes irregulars freqüents 
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 en els exponents del nivell: vine, digues, digui, fes, te 
- imperatius en plural o 3a persona de cortesia (entrau, estirau, 
telefoni, teclegi...) 
8. Prohibició: 
- amb no + subjuntiu 

- no es pot + INF 

VI. La manera Adverbis i locucions: 

- de manera: bé/ben, malament/mal, gratis, a poc a poc, aviat, 
de pressa, en -ment 

- de grau: una mica, gaire, prou, bastant, massa 

VI. La manera 

a) Adverbis i locucions: 
- de manera: bé/ben, malament/mal, gratis, a poc a poc, aviat, 
de pressa, en -ment 
- de grau: una mica, gaire, prou, bastant, massa 

- de matís: més aviat 
- pronom adverbial hi 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 

- pronominalització d'arguments interns: OD, OI, 
reflexiu+adverbial (se'n, s'hi) 

- posició dels pronoms febles 
- doblament amb clític obligatori dels pronoms forts en funció 
d'objecte: Saluda-la a ella 
- doblament de clític amb objecte dels verbs agradar i conèixer 
(A jo/mi m'agrada la xocolata; A na Maria no la conec) 
- doblament amb el clític ho del quantificador universal 

tot en funció d'OD: Ho sé tot. 
b) Estructura dels predicats no verbals: 

- copulatives amb ser i quasicopulatives modals amb 
semblar i parèixer. Pronominalització de l'atribut amb ho 

- quasicopulatives aspectuals amb estar, continuar, quedar, 
acabar, anar. Pronominalització de l'atribut amb hi. 

c) Amb verbs: verbs pronominals: anar-se'n 

d) Conjugacions verbals 

Temps d'indicatiu i present de subjuntiu:  

- regulars: 1 (model cantar), 2 (model córrer), 3a (model 
dormir), 3b (model servir) 

- altres models: beure, creure, aprendre, viure, collir, créixer, 
veure, valdre 

- irregulars freqüents en els exponents del nivell: anar, 
conèixer, dir, dur, escriure, estar, fer, poder, ser, tenir, venir, 
voler 

- verbs defectius: haver-hi, caldre, ploure 
- verbs transitius amb ús pronominal freqüent: aixecar- se, 
conèixer-se, llevar-se, pentinar-se, dir-se, estimar-se més, 
assemblar-se, avenir-se, etc. 

- verbs pronominals: anar-se'n, dur-se'n, recordar-se 

Formes no finites: infinitiu, gerundi i participi (models 1, 2 i 3) 

e) Oracions subordinades substantives: declaratives amb que: + 
indicatiu, dependents de verbs de dicció, percepció, 
coneixement o suposició (Diu que té por; 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 

- passiva pronominal amb es: Es venen taronges 

- oracions impersonals pronominals: Aquí se sua molt 
- oracions amb subjecte indefinit: Han obert un cine 

- pronominalització d'arguments interns: OD, OI; combinacions 
binàries OI+OD, reflexiu+adverbial (se'n, s'hi) 
- focalitzacions: dislocació i doblament de clític: A tu, no et 
conec; Saluda-la a ella; de partitiu: De peres, no en tenim 

- doblament de clític amb pronoms forts en funció d'objecte: 
Saluda-la a ella; A jo/mi m'agrada la xocolata; A na Maria no la 
conec 

- doblament de clític ho amb el quantificador universal 
tot: Ho sé tot 

b) Estructura dels predicats no verbals: 

- copulatives amb ser i quasicopulatives modals amb 
semblar i parèixer. Pronominalització de l'atribut amb ho 

- quasicopulatives aspectuals amb estar, continuar, quedar, 
acabar,anar. Pronominalització de l'atribut amb hi 

c) Conjugacions verbals 

Temps d'indicatiu i present de subjuntiu:  
- regulars: 1 (model cantar), 2 (model córrer), 3a (model 
dormir), 3b (model servir) 
- altres models: beure, creure, aprendre, viure, collir, créixer, 
veure, valdre 

- irregulars freqüents en els exponents del nivell: anar, 
conèixer, dir, dur, escriure, estar, fer, poder, ser, tenir, venir, 
voler 
- verbs defectius: haver-hi, caldre, ploure 

- verbs transitius amb ús pronominal freqüent: aixecar- se, 
conèixer-se, llevar-se, pentinar-se, dir-se, estimar-se més, 
assemblar-se, avenir-se, etc. 
- verbs pronominals: anar-se'n, dur-se'n, recordar-se 
Formes no finites: infinitiu, gerundi i participi 

d) Oracions subordinades substantives: 
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Veig que fa vent; Sé que vindrà; Crec que és així...) - declaratives amb que: + indicatiu, dependents de verbs de 
dicció, percepció, coneixement o suposició (Diu que té por, Veig 
que fa vent, Sé que vindrà, Crec que és així...) 
- declaratives amb que + subjuntiu, dependents de verbs de 
volició, desig (Vull que venguis; M'agrada que ho pensis) 

VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i 
l'exclamació 

1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa) 
Subjecte postverbal:  

- contrastiu: soc jo, ho faràs tu 
- amb el verb haver-hi i els del tipus agradar 

Activadors negatius: ni, tampoc 
Elisió de no amb quantificadors negatius anteposats (Ningú ho 
sap; Res li agrada...) 
2. L’oració interrogativa: 
- interrogatives indirectes totals amb si 

3. L’oració exclamativa: 
- amb que + adjectiu (Que brut!) 

- amb quin i quant + nom (Quina peresa!; Quanta gent!) 

VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i 
l'exclamació 

1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
Subjecte postverbal:  

- contrastiu: soc jo, ho faràs tu 
- amb el verb haver-hi i els del tipus agradar 

- amb verbs inacusatius de moviment (arribar, entrar, caure, 
etc.), esdevenimentals (passar, etc.), d'obligació (caldre, tocar, 
etc.), mancança o sobra (falta, quedar, etc.) 

Activadors negatius: ni 

Elisió de no amb quantificadors negatius anteposats (Ningú ho 
sap. Res li agrada...) 
2. L’oració interrogativa: 

- interrogatives indirectes totals amb si 
- interrogatives indirectes totals amb forma de relativa: 
Digue'm com es fa; Explica'm on és... 

- interrogatives de contraexpectativa amb segur que, de ver que 
(Segur que no vols venir?) 

- interrogatives confirmatòries amb Eh que..., ..., o no? i 
..., no? (Eh que vendràs?; Vendràs, o no?; Vendràs, no?) 
3. L’oració exclamativa: 

- amb quin + comparatiu més o tan 
- en subjuntiu amb tan de bo 

- amb que + adjectiu (Que brut!) 

- amb quin i quant + nom (Quina peresa!, Quanta gent!) 

IX. Relacions lògiques 

1. Conjunció: 
- coordinació copulativa amb ni 
- amb i també, a més a més 

2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb si no 

3. Contrast: coordinació adversativa excloent amb sinó 

4. Comparació: construccions comparatives: 
qualitatives amb com, igual que, el mateix... que 

5. Condició: condicionals reals amb si i apòdosi en indicatiu 

7. Causa: subordinació causal amb perquè  

8. Finalitat: 
- subordinació final amb per + infinitiu 
- per a + SN amb valor final: Necessita diners per al viatge 
d'estudis. 

9. Connectors parentètics: 
- de continuïtat: llavors 

- d'intensificació: a més 

IX. Relacions lògiques 

1. Conjunció: 
- coordinació copulativa amb ni 
- el·lipsi del verb en coordinació 

2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb si no 

3. Contrast: coordinació adversativa excloent amb sinó 

4. Concessió: concessives factuals amb encara que i pròtasi en 
indicatiu 

5. Comparació: construccions comparatives: 
qualitatives amb com, igual que, el mateix... que 

6. Condició: condicionals reals amb si i apòdosi en indicatiu 
o imperatiu 

7. Causa: 
- subordinació causal amb perquè i com que 

- subordinació causal amb per + infinitiu 
8. Finalitat: 

- subordinació final amb per + INF, perquè + subjuntiu present 
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- de generalització: en general 
- d'especificació: especialment 

- d'exemplificació: per exemple 

- d'oposició: bé 
- de restricció: almenys, almanco 

- de conseqüència: aleshores, llavors 

- per a + SN amb valor final: Necessita diners per al viatge 
d'estudis 
9. Connectors parentètics: 

- d'oposició: en canvi, doncs 

- d'intensificació: a més, a més a més 
- de restricció: almenys, almanco 
- de concessió: de tota manera, tanmateix, però 

postposat 

- de conseqüència: per tant 

- de continuïtat: aleshores, a continuació 

- de distribució: en primer/segon/... lloc 
- de digressió: per cert 
- de generalització: en general, generalment 

- de reformulació: és a dir, vull dir, o sigui 

- d'equiparació: igualment 
- d'exemplificació: per exemple 
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COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS 
ESCRITS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Sistema d'escriptura: 
- el nom dels signes diacrítics i de puntuació 

Representació gràfica de les vocals: 
- alternança a/e en flexió nominal i verbal 
- alternança o/u en verbs de la 2a conjugació en 
indicatiu: poder, voler 

Representació gràfica de les consonants: 

- grafia de les fricatives i africades: alternances (tx/ig, tj/tg, 
g/j; ç/c) en flexió nominal i verbal 
- alternança d'oclusives sonores i sordes en flexió nominal i 
verbal: rep/reben, cunyat/cunyada, amic/amiga 
- la h en mots habituals en exponents del nivell (hora, tothom, 
ahir, hivern...) 

Diacrítics: 
- accent en mots i terminacions molt freqüents: és, sí, aquí, - 
à/ana, flexió verbal, etc. 

- accent greu sobre a i agut sobre i i u 
Altres signes ortogràfics: 

- apòstrof: amb articles, la preposició de (l'altre, d'Amèrica) i amb 
pronoms febles en posició proclítica i en combinació binària en 
exponents del nivell (m'agrada, me'n vaig, posi-me'n) 
Altres fenòmens ortogràfics: 

- contraccions de preposicions àtones i articles: pel(s) 

- abreviatures del lèxic habitual en adreces i de senyor, senyora 
- símbols habituals: €, @, etc. 

Puntuació: 

- guions o cometes en la representació de diàlegs 
- usos generals de la coma i els dos punts en 

enumeracions 

- cometes en citacions textuals 

Sistema d'escriptura: 
- el nom dels signes diacrítics i de puntuació 

Representació gràfica de les vocals: 
- alternança a/e en flexió nominal i verbal 
- alternança o/u en verbs de la 2a conjugació: poder, voler 

Representació gràfica de les consonants: 

- sibil·lants: distinció del valor de s,z / ss,ç,c entre vocals 
- grafia de les fricatives i africades (tx/ig, tj/tg, g/j; ç/c): 
alternances en flexió nominal i verbal 
- alternança d'oclusives sonores i sordes en flexió nominal i 
verbal: rep/reben, cunyat/cunyada, amic/amiga 

Diacrítics: 
- accentuació diacrítica en formes verbals: és, són, té 

- dièresi: reconeixement de l'hiat marcat amb dièresi 
Altres signes ortogràfics: 

- apòstrof: amb pronoms febles en posició proclítica i en 
combinació binària 

Altres fenòmens ortogràfics: 
- contraccions de preposicions àtones i articles: pel(s) 

- abreviatures del lèxic habitual en adreces i anuncis 
immobiliaris (a/c; cal. ... ) i de senyor, senyora 

- símbols habituals: €, @, etc. 
Puntuació: 
- guions o cometes en la representació de diàlegs 

- usos generals de la coma i els dos punts i del punt i coma en 
enumeracions 
- cometes en citacions textuals 
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COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Vocalisme: 

- inventari tònic de 7 o 8 fonemes (segons ubicació): assaig 
de distinció 
- grups vocal + [w]/[j]: caure, moure 
- alternança [o]/[u] tòniques en les conjugacions els verbs 
poder i voler 

Consonantisme: 
- distinció de laterals alveolar simple i alveolar geminada en 
vocabulari que la manté en el llenguatge ordinari: al·lot, col·legi 
- distinció de erra vibrant i bategant 

- elisió de vocal neutra en contactes vocàlics amb 
apostrofació (l'hora) 
- alternança [w] final / [v] intervocàlica: nou/nova, 
meu/meva 

Sil·labificació i patrons accentuals: 

- identificació de la síl·laba tònica 

- formes rizotòniques de l'imperfet en verbs en -ure 
(duia, fèiem, etc.) 

Entonació: 
- de la interrogativa parcial: to sostingut fins a la darrera síl·laba 
tònica i descens a les següents 

- de l'exhortativa: ascendent-descendent 

Vocalisme: 

- distinció de parells mínims molt habituals per l'obertura de la 
vocal tònica: deu (numeral) /deu (verb deure), rosa/rossa, seu 
(possessiu) / seu (verb seure), etc. 
- neutralitzacions: identificació del correlat tònic 

Consonantisme: 

- distinció de laterals alveolar simple, alveolar geminada i 
palatal (ela, ella, cel·la) 
- distinció de erra vibrant i bategant 

- distinció general de fricatives i africades sordes i sonores 

- identificació de l'elisió de la vocal neutra en contactes 
vocàlics, amb apostrofació o sense: (l'hora; quina hora és,...) 

- identificació de les assimilacions oclusiva>nasal/lateral en 
interior de mot: tm>mm; tl>ll (setmana, espatla) 
- interpretació dels grups consonàntics reduïts en posició de 
coda: alts ['als], aquests [ǝ'kets], compte['kontǝ] 

- elisions habituals de r bategant: a(r)bre, prend(r)e o 
p(r)endre 
Sil·labificació i patrons accentuals: 

- identificació de la síl·laba tònica 
- identificació d'estrangerismes habituals amb síl·laba tònica 
diferent de la de la llengua original o la pròpia: email, futbol, 
internet, xiclet 

Entonació: 

- de la interrogativa parcial: to sostingut fins a la darrera síl·laba 
tònica i descens a les següents 
- de l'exhortativa: ascendent-descendent 
- de les tematitzacions amb dislocació: No en tenc, de sucre 

- de les interrogatives acabades en idò i doncs 

 
 

4.4. ADEQUACIONS ALS DIFERENTS ESCENARIS 
D’ENSENYAMENT POSSIBLE: NIVELL A2. 
 
Cal assenyalar, que el curs anterior, malgrat la situació viscuda per la Covid-19, es van assolir tots els continguts del 
nivell A1. No obstant això, des de l’inici del curs, el professorat avaluarà els coneixements previs de l’alumnat amb 
una avaluació inicial. Aquesta avaluació tindrà especial significat, atès que permetrà a l’alumne prendre consciència 
del punt en què es troba en relació al desenvolupament de les competències i què ha de fer per millorar.  
 
Al nivell A2, malauradament no es podrà prioritzar sobre els continguts essencials del nivell, atès que s’han tractar 
tots els continguts per a poder superar la prova de certificació del nivell A2. Depenent de l’escenari (A, B o C), els 
continguts hauran de ser tractats de forma presencial i/o en línia. 
 
L'alumnat oficial del nivell Bàsic A2 haurà de superar la prova unificada del nivell que n’hagi preparat la Comissió 
d’elaboració de proves homologades de la Conselleria d’educació. 
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4.5. CONTINGUTS DISTRIBUÏTS PER TASQUES 
 

 
Els continguts funcionals i socioculturals i els continguts ortogràfics, gramaticals i lèxics estan detallats per 

tasques. Pel que fa als continguts temàtics, l’alumnat ha d’ampliar el vocabulari bàsic que ja domina 

amb l’adquisició de nous repertoris lèxics i fraseològics que li permetin augmentar la competència 

comunicativa en els registres més funcionals. El lèxic i la fraseologia que ha de treballar l’alumnat 

procedeix de les àrees temàtiques que es troben detallades a l’apartat 3 del nivell. A grans trets, les 
nocions de les quals prové el lèxic són: propostes i invitacions; notícies i esdeveniments; canvis 

personals pel que fa a l'aspecte físic i al caràcter; mals i malalties; requisits per a una feina; descripció 

d'objectes... 
 

Tractament de la fonètica 
 

L'alumnat ha de tendir cap a una certa competència fonètica pel que fa a l'emissió dels sons pertinents i dels 
elements suprasegmentals en el si de la tira fònica de la conversa i de l'exposició oral. Cal tenir en compte la 

dicció i el ritme de la frase i fer èmfasi en els següents aspectes: 

 L’entonació oracional i en el llenguatge no verbal: entonació correcta d'interrogatives tancades del tipus 
«Hi ha na Maria?», «Que hi ha na Maria?» i «Na Maria, hi és?». Entonació correcta de tematitzacions amb 
dislocació a la dreta i pronom feble: «No en tenc, de sucre». Entonació adient de preguntes acabades amb 
però i idò/doncs. 

 Fer les elisions i els enllaços fònics. Elisió de la vocal neutra en contextos on gràficament s'apostrofa. 
 Emmudiment de la r final. 
 Sonoritzacions i ensordiments. Casos regulars d'alternança sorda-sonora en flexió de gènere i nombre: mig- 

mitja, mes-mesos, etc. 
 

Tractament de l'ortografia 
 

Cal reforçar el coneixement mínim que l'alumnat ja té de l'equivalència dels fonemes amb les grafies 
corresponents per tal d'entendre-les bé, sobretot a través de la lectura. Cal fer incidència en el reconeixement 
de l'accentuació i en l'apostrofació en els casos més generals. En aquest curs es tendeix cap a una escriptura 
correcta mitjançant l'explicació breu dels aspectes ortogràfics més generals i la interpretació de normes a partir 
de la lectura. 

 
Cal considerar els aspectes ortogràfics següents: 

 
 Distinció entre l'accent obert i tancat. Accents diacrítics més habituals: és, són... 
 Dígrafs. Correspondències entre el so i la grafia. 

 Sistema consonàntic: alternances gràfiques: c/qu, g/gu, c/g, gu gü; ig-tj/tg, ig-j/g 
 L'apostrofació. Casos més bàsics d’apostrofació de l'article definit, apostrofació de pronoms febles simples 

en posició proclítica (m'agrada). 

 L'ús del guionet (en els numerals, darrere el verb + pronom). 
 Contraccions: al, del, pel, can, cal 

 Ús de les majúscules per indicar topònim, nom propi. 
 Els signes de puntuació per cohesionar. Usos bàsics de la coma, el punt, els dos punts i el punt i coma. 
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Tasca 1 - Així, com quedam? Organitzar un cap de setmana i convidar-hi algú.    

 
Funcions lingüístiques 

 
Nocions específiques 

  
Estructures lingüístiques

   

 
Socialitzadora 
 Fer servir les convencions pròpies d'una conversa telefònica. 

Informativa 
 Expressar la intenció, la voluntat o la decisió de fer una cosa. 
 Donar explicacions o excuses i acceptar-les. 
 Demanar i donar informació sobre activitats de lleure. 
 Explicar projectes de futur pròxim. 
 Donar indicacions per anar a un lloc. 
 Indicar hores i temps de manera imprecisa. 

Valorativa 
 Demanar i donar opinions. 
 Fer valoracions. 
 Acceptar o rebutjar propostes o invitacions. 

Expressiva 
 Expressar gustos i preferències. 
 Expressar acord, desacord o indiferència. 
 Expressar avinences o desavinences. 

Inductiva 
 Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuació. 
 Donar indicacions per anar a un lloc. 

 
 Activitats de lleure i 

entreteniments (anar al 
cinema, al teatre, al correfoc, 
a les festes populars, etc.). 

 Invitacions i cites. 

 Indicació de llocs i itineraris. 

 Transports públics. 

 Societat i cultura. 

 
Conversa telefònica 

 Digui?/Digau?/Digueu? 
 Hola, (que) hi ha/ hi és na Maria? 
 No, no hi és. 
 Sí, ara s'hi posa. De part de qui? 
 Et telèfon per si vols + infinitiu 
 Et telefonava per... 
 Hola, bon dia, voldria informació 

sobre.../Voldria reservar dues entrades... 

Llocs i itineraris 

 Em pots dir on és...? 
 És a la segona travessia a l’esquerra/ a mà 

esquerra /Al carrer de sota/Tot 
recte/Pujant/Baixant/més amunt/més 
avall. 
 Com s'hi va? Agafa l'autobús número 3 i 

baixa a la primera parada. 
 Cap a on cau? És un bar que hi ha davant la 

plaça. 

 
Horaris 

 A quina hora surt/passa/arriba el tren? Surt 
a les tres. 

 A quina hora quedam? A les cinc en punt./ 
Devers la una. 

Gustos i preferències 

 T'agraden les pel·lícules de por? 
 M'agraden moltíssim/ Doncs a mi no 

m'agraden gens. 
 Per què? 
 Perquè les trob avorrides... 
 Què t'estimes més/Què prefereixes...? 
 M'estim més/preferesc/ tant me fa/ m'és 

igual / no ho sé / depèn 

Fer propostes i acceptar-les o rebutjar-les 

 Vols venir al teatre...? 
 Per què no anem a...? 
 Podem/podríem quedar a casa... 

Continguts gramaticals i lèxics 
       

 
Morfològics 

     
Lèxics 

  
Fonètics i ortogràfics 

Adverbis 

 Adverbis i expressions de lloc: a la cantonada, allà mateix, davant, 
darrer, allà dalt, baix, al carrer de dalt, baix, al fons, al centre, a la 
dreta, a l’esquerra, a mà dreta, a mà esquerra, tot dret... 
 Adverbis quantitatius: molt, poc, bastant, força, no gaire, una 

mica, moltíssim... 

Pronoms 

 Febles: el, al, els, les, ho, hi 

Expressions temporals 

 cap a ..., més d'hora/prest, prompte, una hora abans... 

Determinants 

 Contraccions: al, del, pel 

Verbs 

 Futur simple 
 Imperatiu: baixar, pujar, agafar... 
 Present d'indicatiu: avenir-se, poder, voler, ser, haver-hi: 
 Estructures d'expressió de probabilitat o voluntat: poder/ voler 

+ infinitiu. 

Preposicions 
 Preposicions de situació: a, per, de 

 
 Mitjans de transport 
 El carrer 
 Hores 
 Espectacles 
 Temps meteorològic 
 Noms i verbs relacionats amb 

el món del lleure i de les 
festes. 

 Adjectius per fer valoracions. 
 Expressions per fer propostes 

i per donar excuses. 

 
 Entonació correcta 

d’interrogatives 
tancades: “Hi ha na 
Maria?”, “que hi ha na 
Maria?”, “Na Maria, hi 
és?” 

 Abreviatures més 
comunes: ordinals, 
senyor/a, carrer, plaça, 
avinguda. 
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Tasca 2 - Notícies fresques Explicar una notícia d'actualitat.     

 
Funcions lingüístiques 

   
Nocions específiques 

 
Estructures lingüístiques 

 

 
Informativa 

 Explicar una notícia breu. 
 Demanar i donar informació sobre un fet o esdeveniment 

passat. 
 Demanar i informar sobre què ha fet algú recentment. 
 Anunciar: informar d’un fet o esdeveniment. 
 Demanar l'origen d'una informació. 
 Preguntar sobre el coneixement, la ignorància o la 

seguretat d'un fet. 

Expressiva 

 Reaccionar davant una notícia. 

Valorativa 

 Expressar un fet com a probable o aparent. 
 Opinar sobre esdeveniments importants. 

 
 Incidents i 

esdeveniments 
d'actualitat. 
 Experiències 

passades. 
 Experiències recents. 

 Què ha passat? Hi ha hagut un accident. 
 Què va passar? Es va calar foc tot el bosc. 
 Aquests dies t'has fet el llit cada dia? No, 

només l'he fet tres dies. 
 Què va fer n'Aina dilluns? Va anar al 

dentista. 
 Has vist mai un ovni? No, no n'he vist mai 

cap. 
 Has estat mai al Canadà? 
 Sí, una vegada quan tenia... 
 Saps/sabeu que ha mort en Floquet de 

Neu... 
 És que estava malalt... 
 Ho sabies? /No, no ho sabia. 
 M'ho han explicat, però no m'ho he 

cregut... 

 
 Aquest matí hi ha hagut un 

accident... 
 I què ha passat? 
 L'any passat hi va haver molts 

accidents de trànsit. 
 Vols dir? 
 Quina por!/pena!/Que fort! 
 No pot ser!/Que dius!/No m'ho puc 

creure!/Au, va! 
 N'estàs segura? 
 No ho sabies? 
 Doncs, és veritat/ver 
 Com ho saps?/ D'on ho has tret? 
 Quina mala sort/desgràcia! 
 Ja era hora! Visca! 
 Enhorabona! 

Continguts gramaticals i lèxics 
       

 
Morfològics 

      
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

Pronoms 

 Febles: m', t', li, ens, us, l' els, les, n', hi 
 Febles. Combinació binària: m'ho, t'ho, 

me'l, se'l, te'l, me'n 

Adverbis 

 Adverbis i expressions temporals: avui, 
ara mateix, ara per ara, encara no, ja, 
mai, fa un moment, fa una estona, no fa 
gaire, fa temps, fa mitja hora... 
 Adverbis quantitatius: que + adjectiu. 

Determinants 
 Adjectius demostratius: aquest/a, aquest/s + període de temps 
 Adjectiu quin/a, quins /quines + nom 

Verbs 

 Passat recent (pret. indefinit) i llunyà (pret. perfet perifràstic). 
 Participis 
 Verbs que es poden conjugar amb pronom (beure's, menjar- 

se...). 

 
 Expressions per reaccionar 

davant una notícia (ostres!, 
enhorabona!).. 

 Lèxic relacionat amb 
esdeveniments d'actualitat 
(terratrèmol, huracà, incendi, 
robatori...). 

 
 Dígrafs. Correspondència entre 

so i grafia. 

 Sistema consonàntic, 
alternances gràfiques: c/qu, 
g/gu, c/g, gu/gü, ig-tj/tg, ig-j/g 
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Tasca 3 - Temps era temps Explicar qui era i com era el millor amic de la infantesa.   

 
Funcions lingüístiques 

 
Nocions específiques 

 
Estructures lingüístiques 

  

 
Informativa 

 Descriure persones per la seva manera de ser i 
pel seu aspecte físic. 
 Explicar canvis personals (en el físic, en la 

manera de ser), polítics i socials. 
 Explicar fets i rutines del passat. 
 Relacionar fets del passat amb l'experiència 

personal. 

Valorativa 

 Fer suposicions en present i en passat, sobre 
l'aspecte físic. 

 Fets i rutines del passat. 
 Característiques físiques. 
 Manera de ser. 
 Canvis experimentats al llarg 

del temps (físics, de caràcter, 
polítics i socials). 

 
Comparar 

 més/menys. .... que 
 tan/tant ......com 
 tots dos/totes dues 
 cap dels dos/cap de les dues 
 ni l'un ni l'altre 
 tant l'un com l'altre /tant l'una com l'altra 
 abans...en canvi ara/ després... 

Descriure 

 Té la cintura estreta. 
 Duen els cabells llargs. 
 S'assemblen molt/no s'assemblen gens. 

Fer suposicions 

 Deu ser... 
 Potser/Per ventura és... 
 Pot ser que sigui... 

Vestir 

 A l'hivern acostum a /solc dur botes... 

 
Descripció física 

 Com té el nas? 
 El té aguilenc. 
 Té les cames primes? 
 No, les té gruixades. 
 Té arrugues? Sí que en té. 
 Són calbs? No, no ho són. 
 Tenc el front ample 
 És prima/grassa... 
 Duu/porta els cabells llargs, bigoti... 
 Cap dels dos duu barba. 

Canvis experimentats 
 Com eres abans? 
 Quan tenia 15 anys em vaig aprimar... 
 Abans era rossa i duia ulleres. 
 S'ha aprimat i s'ha fet vell. 
 Abans acostumava a..., ara, en canvi... 
 L'any ... hi va haver.... 
 De petita, què feies? Record que... 

Continguts gramaticals i lèxics 
      

 
Morfològics 

    
Lèxics 

  
Fonètics i ortogràfics 

Pronoms 

 Febles: el, la, els, les, en, ho, l'hi, els hi, les hi. 

Adverbis 

 Expressions temporals: abans, en aquella 
època, aleshores, durant un temps/una 
temporada, al cap de..., a la dècada de..., el 
25 d'agost de... 

Connectors 

 En canvi, encara que... 

Adjectius 
 Gènere i nombre. 
 Estructures comparatives: tots dos, ni l'un ni 

l'altre... 

Verbs 

 Imperfet d'indicatiu: fer, dur, ser, suspendre, 
llegir, tenir, soler, portar... 
 Passat perifràstic, imperfet i perfet d'indicatiu. 
 Present d'indicatiu: dur, soler. 

 
 Noms de parts del cos, peces de vestir, 

colors, materials i jocs d'infants. 

 Verbs per descriure persones i maneres 
de vestir (assemblar-se, dur, tenir, portar, 
posar-se, anar, vestir-se, tornar-se, 
acostumar-se, soler, aprimar-se, 
engreixar-se). 
 Adjectius per descriure característiques 

físiques, maneres de ser, parts del cos i 
peces de vestir. 

 
 L’accent de les paraules. 

Accent obert i tancat. 
Accents diacrítics en formes 
verbals (vénen, és, són, 
dóna, té...). 
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Tasca 4 - Estic fotut Elaborar un test per saber qui és més hipocondríac.    

 
Funcions lingüístiques 

  
Nocions específiques 

 
Estructures lingüístiques 

  

 
Informativa 

  
Assistència sanitària 

 Targeta mèdica 
 Centre de salut 
 Metges 
 Medicines alternatives 
 Dispensaris 
 Farmàcies 
 Herboristeries 
 Sistema sanitari públic o privat 
 Urgències mèdiques 

Informació personal 

 Estats físics i anímics de la persona 
 Parts del cos 
 Sensacions i percepcions 

Serveis públics 

 Avisos, informes breus, recomanacions 

 
Interessar-se per la salut d'algú 

 Com estàs/està? Com et trobes?/Com 
es troba? Què et/li passa?
 Com està normalment?
 Com estàs quan ...?

Expressar sentiments i estats d'ànim. 
Descriure 

 ESTAR + Adj.(Estar molt trist...)
 TENIR + SN (Té son.)
 No em trob gaire bé/Em trob 

malament/ Tenc problemes de 
ronyons...

Expresar un fet com a aparent 

 Sembla que + verb
 Segurament té problemes ...
 Deu tenir...

 
Expressar una manera de ser 

 SER + Adj. (N'Andreu és feiner...). 
 Com és n'Andreu? 

Aconselllar 

 Has de tenir paciència... 
 Hauries de millorar... 
 Et convendria /t'aniria bé + infinitiu 
 Em fa mal el coll... 
 Relaxa't/Descansa/Fica't al llit/Beu 

molta d'aigua... 
 No beguis.../no fumis... 
 Jo de tu/ Jo si fos de tu /Jo en el teu 

lloc, cas... 
 Val més que /cal que + present de 

subjuntiu 
 valdria més que /caldria que + 

imperfet de subjuntiu... 

 Descriure un mal i una malaltia. 
 Explicar el caràcter d'una persona 

Valorativa 

 Opinar sobre diferents tipus de 
medicina. 
 Expressar un fet com a aparent. 

Expressiva 

 Expressar un estat anímic o físic. 
 Interessar-se per l'estat emotiu o de 

salut d'algú 

Inductiva 

 Donar consells. 

Continguts gramaticals i lèxics 
       

 
Morfològics 

     
Lèxics 

  
Fonètics i ortogràfics 

Pronoms Verbs 

 Estructures per aconsellar: convenir + infinitiu, anar bé + 
infinitiu 
 Estructures per expressar probabilitat o possibilitat: deu 

+ infinitiu, segurament, probablement... 
 Perífrasis d'obligació en condicional: haver de + infinitiu 
 Imperatiu 
 Ser/estar + adjectiu/participi 
 Present de subjuntiu: beure, prendre, fer, anar, menjar, 

ficar-se, escoltar, relaxar-se, posar-se... 

 Adjectius relacionats amb l'estat 
 
 Usos de la coma, el punt i 

coma, els dos punts.  Febles: em, et, li, us, els 
 Interrogatius: què, quant, com 

d'ànim i el caràcter 
 Parts del cos 

Adverbis  Mals i malalties 

 De manera: bé, malament, millor, pitjor, de 
bon humor/mal humor... 

 Símptomes i medicaments 
 Tipus de medicines 
 Verbs relacionats amb mals i 

Connectors malalties: fer-se mal, tenir mal de, 
 Perquè, si, per això. cremar-se, fer-se mal a... 
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Tasca 5 - Què vols ser? Seleccionar el candidat més adequat per a una feina.    

 
Funcions lingüístiques 

 
Nocions específiques 

  
Estructures lingüístiques 

   

 
Informativa 

 Demanar i dir a què es dedica algú. 
 Demanar i dir en què consisteix una feina. 
 Demanar i explicar els estudis que s'han fet. 
 Demanar i explicar el motiu de l'estudi de llengües. 
 Donar informació sobre les condicions d'una feina. 
 Explicar el sistema educatiu. 
 Explicar l'experiència professional. 
 Explicar els projectes sobre els estudis o la feina. 
 Explicar i entendre quins són els requisits 

necessaris per a una feina i explicar-los. 

Valorativa 

 Demanar opinions. 
 Donar opinions. 

 
Sistema educatiu 
 Assignatures, proves, estudis. 
 Escolarització 
 Fracàs escolar 
 Sortides professionals 
Aprenentatge de llengües 
 Estratègies 
 Motivació 
Activitats i relacions professionals 
 Tipus de feina 
 Lloc de treball 
 Condicions de treball 
 Horari, retribució econòmica... 
 Relacions laborals 
 Requisits 
Serveis públics i privats 
 Àrea laboral: anuncis, fitxes 

personals... 

 
 Quina assignatura t'agrada/agradava 

més? 
 Sempre suspenia les matemàtiques. 
 Jo he estudiat arquitectura. 
 He fet tres anys d'àrab, però no el 

parl... 
 Vaig començar a estudiar italià, però... 
 L'alemany, el parl molt bé. 
 De rus, no en sé gens. 
 Estudii català per comunicar-me 

amb... 
 De què treballes/fas feina? On? 
 Faig de.../Treball de.../ Em dedic a ... 
 T'agrada la teva feina? 
 Què t'agrada/no t'agrada de la teva 

feina? 
 En què consisteix la teva feina? 
 Quin horari fas? 
 Està ben pagada/mal pagada? 

 Tens vacances? Quan fas vacances? 
 Quin contracte tens? 
 Aquesta feina la trob... 
 Per què estudies català? 
 Què faràs quan acabis d'estudiar...? 

Quan acabi, començaré a fer feina. 
 Voldria/m'agradaria començar a 

treballar. 
 Per ser auxiliar de vol s'ha de ser/ 

has de ser amable.../cal tenir bona 
presència / cal que tenguis bona... 
 A l'anunci cerquen/busquen algú 

que sigui treballador, parli català, 
sàpiga conduir i pugui fer de 
secretari. 

Continguts gramaticals i lèxics 
      

 
Morfològics 

    
Lèxics 

  
Fonètics i ortogràfics 

Noms i adjectius 
 Formació de noms: sufixos de derivació més 

freqüents: d'activitats, d'oficis... 
 Adjectius qualificatius de la feina: bo, bon/a, bons, 

dolent/a/s/es, mal/a/s/es; avorrit, interessant, 
monòton, pesat, estimulant, engrescador... 

Adverbis 
 Adverbis de grau quantitatiu. 
 Adverbis de manera: ben, bé, mal, malament. 

Determinants 
Més/menys ... que; tan/tant..... com. 

Verbs 
 Pretèrit imperfet, perfet i perifràstic. 
 Perífrasis verbals: haver de, caldre + infinitiu; caldre + present de subjuntiu. 
 Present de subjuntiu: ser, tenir, saber, poder, acabar, parlar... 
 Estructures per expressar necessitat, obligació: és imprescindible, és 

necessari + inf./ que + present de subjuntiu. 
Connectors: perquè, però, quan, durant, mentre, si... 

 El món laboral. 

 L'ensenyament. 

 
 El·lisions i enllaços 

fònics: quina hora 
és, una altra, 
venedor ambulant. 

 Emmudiment de la r 
final. 
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Tasca 6 - Què és això? Triar un regal per a una amistat.      

 
Funcions lingüístiques 

 
Nocions específiques 

  
Estructures lingüístiques 

   

 
Informativa 

 
Compres 

 Objectes i roba de la llar. 
 Roba i calçat. 
 Articles de papereria i material 

d'oficina. 
 Productes tecnològics, 

audiovisuals. 
 Joguines 
 Funcionament, prestacions i 

qualitat. 
 Noms d'establiments. 

 
Descriure 

 Dimensions i volum. 
 Pes i forma. 
 Consistència i resistència 

 
Demanar i donar informació sobre coses, llocs 

 Hi ha cap farmàcia al teu barri? 
 Sí, n'hi ha dues... Una és... i l'altra ... 
 Saps on puc trobar.../saps on tenen/venen...? 
 A qualsevol farmàcia... 
 Saps/coneixes cap botiga on + present de subjuntiu. 
 En trobaràs una a... 
 Cap on cau? És al capdavall del carrer/N'hi ha una a... 
 Com s'hi va? Agafa l'autobús núm. 3 i atura't a la segona parada. 
 Què hi ha a la quarta planta? 
 Hi ha la secció d'esports. 
 Què desitja?/En què la puc ajudar? 
 Li agraden aquests calçons? Sí, me'ls emprovaré. 
 Què faries, te'l quedaries? 
 Me l'embolica per regalar? 
 Com vol pagar? 
 Vull... que + present de subjuntiu. 
 Voldria... que + imperfet de subjuntiu. 

 
Expressar opinió 

 Em sembla que , 
 Em fa l'efecte que + 

oració 

Expressar possibilitat 

 Deu/deuen ser 
 Potser és/són 
 Pot/poden/podria/ 

podrien ser 

 Descriure objectes pel que fa al gust, al tacte, a 
la temperatura, a la forma, al pes, al material i 

per la seva utilitat. 
 Explicar com és un establiment especial. 

Valorativa 
 Expressar una possibilitat. 

Inductiva 
 Demanar i donar instruccions per anar a una 

botiga determinada. 
 Donar instruccions. 
 Demanar i dir on es pot comprar una cosa. 

Socialitzadora 
 Intercanvi lingüístic per comprar i vendre. 

Continguts gramaticals i lèxics 
      

 
Morfològics 

    
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

Pronoms 

 Substitució d'un nom en funció de CD per un 
pronom: el, la, els, les, en (i variants). 
 Interrogatius: quan/quant, on de què, per a 

què, com 
 Indefinits: cap, qualsevol, ningú 
 Relatius: on + present d'indicatiu/subjuntiu 

Adjectius qualificadors 

 Flexió de gènere i nombre de l'adjectiu. 
 Adjectius comparatius. 
 Estructures adjectius per formar el 

complement del nom. 

Verbs 

 Present i imperfet de subjuntiu de verbs regulars: calçar, emprovar, 
encarregar, embolicar, portar, trobar... 
 Present i imperfet de subjuntiu de verbs irregulars: fer, tenir, ser. 
 Condicional dels verbs voler i poder. 
 Imperatius 
 Estructures per expressar possibilitat: deu ser, podria ser , potser és + SN 
 Estructures per definir coses: ser + adjectiu, tenir + substantiu. 
 Estructures per expressar existència: n'hi ha + quantificador. 
Adverbis 

 Expressions locatives: al capdamunt, al capdavall. 

Connectors 
 Actualment, ara, anteriorment, abans, perquè, com que, temps enrere... 

 
 Lèxic relacionat amb 

botigues i serveis. 
 Lèxic per descriure 

objectes. 
 Lèxic per fer 

intercanvis lingüístics 
per comprar. 

 
 Entonació correcta de 

tematitzacions amb dislocació a 
la dreta i pronom feble: “No en 
tenc, de sucre”. Entonació 
correcta de preguntes acabades 
en idò, doncs. 
 Casos regulars d’alternança 

sorda sonora en flexió de 
gènere i nombre: mig-mitja, 
mes-mesos. 
 L’ús del guionet en els  

numerals compostos, darrere el 
verb... 
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5.1. DEFINICIÓ DEL NIVELL INTERMEDI B1 
 

Els ensenyaments de Nivell Intermedi B1 tenen com a referència el nivell B1 (Nivell llindar) del Marc 
Europeu Comú de Referència. 

Capaciten l'alumnat per utilitzar l'idioma receptivament i productiva, tant oralment com per escrit, així 
com per mediar entre les persones usuàries de diferents llengües amb una certa efectivitat, una fluïdesa i 
una flexibilitat que li permetin una autonomia limitada. 

L'alumnat ha de ser capaç de mantenir la interacció i comunicar el que vol comunicar en una varietat de 
contextos quotidians o habituals, com ara l'establiment i manteniment de relacions personals i socials, 
tant cara a cara com per mitjans tecnològics, i els intercanvis senzills de caràcter factual propis d'entorns 
de lleure, educatius i ocupacionals, així com poder enfrontar-se de manera flexible als problemes de la 
vida diària. 

Aquestes activitats requereixen comprendre i produir una varietat limitada de textos sobre aspectes 
generals o d’altres de més específics derivats de temes d'actualitat o d’interès personal o professional. 

També impliquen l'exposició a diferents registres, varietats i estils de la llengua estàndard que siguin 
fàcilment intel·ligibles. També requereixen el control d'una considerable varietat d'estructures senzilles i 
un repertori suficient de lèxic d'ús comú, que pot incloure algunes expressions idiomàtiques d'ús molt 
freqüent, així com de les estratègies necessàries per actuar amb eficàcia en situacions comunicatives de 
tipus general. 

 
 
 

5.2 OBJECTIUS DELS ENSENYAMENTS DE NIVELL INTERMEDI B1 
 

Adquirir la capacitat de: 

a) Utilitzar l’idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions 
d’aprenentatge i com a mitjà d’expressió personal. 

b) Identificar les característiques principals de la llengua objecte d’aprenentatge per contrast i 
comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan s’escaigui. 

c) Optimitzar les oportunitats d’exposició i interacció en la nova llengua per ampliar i consolidar els 
coneixements de l’idioma, dins i fora de l’aula. 

d) Desenvolupar i utilitzar les estratègies comunicatives que permetin resoldre les situacions de 
comunicació més habituals. 

e) Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin analitzar les pròpies necessitats 
comunicatives i controlar i avaluar el propi procés d’aprenentatge. 

f) Desenvolupar una actitud oberta davant la realitat plurilingüe i pluricultural i reconèixer i valorar 
les característiques de les societats i cultures que s'expressen en la llengua objecte 
d'aprenentatge. 

 
 

OBJECTIUS DEL NIVELL.- Per a cada tipus d'activitat, l'objectiu general defineix l'abast, les limitacions i les condicions que 
s'apliquen a tots els objectius específics. 

 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre la informació general, les idees principals i els 
detalls més rellevants i les opinions i actituds explícites 
introduïdes en textos orals, transmesos directament o per 
mitjans tècnics: 

- breus o d’extensió mitjana; 

a)Comprendre amb prou detall anuncis i missatges que continguin 
instruccions, indicacions o altres tipus d’informació, relatives al 
funcionament d'aparells o dispositius d'ús freqüent, la realització 
d'activitats quotidianes, o el seguiment de normes d'actuació i de 
seguretat en els àmbits públic, educatiu i ocupacional. 
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- ben estructurats; 
- en llengua estàndard; 
- articulats amb claredat a velocitat pausada emperò 

natural; 
- sobre assumptes quotidians o coneguts, o sobre 

temes generals o d’actualitat, relacionats amb les 
pròpies experiències i interessos; 

- en condicions acústiques adequades; 
- podent, si escau, tornar a escoltar el que s’ha dit o 

confirmar-ne detalls. 

b) Comprendre declaracions (per exemple, durant una celebració 
privada, o una cerimònia pública). 

c) Comprendre, en relació directa amb un interlocutor, informació 
relativa a situacions personals, fets esdeveniments i necessitats de 
la vida quotidiana i poder expressar l’opinió personal. 

d) Comprendre, en una conversa o discussió informal en. la qual es 
participa, enunciats relatius a assumptes pràctics de la vida diària i 
informació específica rellevant sobre temes generals, d'actualitat, o 
d'interès personal, i captar-hi sentiments com la sorpresa, l'interès 
o la indiferència. 

e) Comprendre, encara que sigui amb algun esforç, les idees 
generals de converses o discussions breus o de durada mitjana 
sobre temes habituals entre un nombre d'interlocutors reduït. 

f) Comprendre les idees principals i detalls rellevants de 
presentacions, xerrades o conferències breus i senzilles sobre 
temes coneguts, d'interès personal o de la pròpia especialitat. 

g) Comprendre, en una conversa formal de l'àmbit públic, acadèmic 
o ocupacional en la qual es participa, independentment del canal, 
gran part del que es diu sobre activitats i procediments quotidians, 
o menys habituals si estan relacionats amb el propi camp 
d'especialització, sempre i quan es puguin plantejar preguntes per 
comprovar que s'ha comprès el que l'interlocutor ha volgut dir i 
aconseguir aclariments sobre alguns detalls. 

h) Comprendre el contingut essencial de les negociacions i gestions 
comercials més habituals. 

i)Seguir discussions i debats senzills sobre temes del propi entorn. 

k) Comprendre la informació continguda en documents enregistrats 
en llengua estàndard referits a temes habituals o al propi entorn, 
sempre que els textos es puguin escoltar més d’una vegada. 

l) Comprendre la informació essencial de butlletins informatius 
radiofònics o televisats i extractes de programes senzills que tractin 
temes comuns. 

k) Comprendre les idees principals i interpretar el contingut de 
seqüències de pel·lícules amb un llenguatge clar i senzill i en els 
quals els elements visuals i l’acció ajudin a comprendre gran part 
de l’argument. 

k) Seguir instruccions detallades relacionades amb maneres 
d’orientar-se en un entorn geogràfic, processos senzills 
(elaboració de productes o menjars) o funcionament d’aparells 
tècnics habituals. 

l) Comprendre la informació essencial de butlletins informatius 
radiofònics o televisats i extractes de programes senzills que tractin 
temes comuns. 

m) Comprendre les idees principals i interpretar el contingut de 
seqüències de pel•lícules amb un llenguatge clar i senzill i en els 
quals els elements visuals i l’acció ajudin a comprendre gran part de 
l’argument. 

n) Seguir instruccions detallades relacionades amb maneres 
d’orientar-se en un entorn geogràfic, processos senzills (elaboració 
de productes o menjars) o funcionament d’aparells tècnics 
habituals 

 
 
 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees 
principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds 
explícites de l’autor en textos escrits: 

- d’extensió breu i mitjana; 

a)Comprendre amb prou detall, amb l'ajuda de la imatge o 
marcadors clars que articulin el missatge, anuncis, cartells, rètols o 
avisos  que continguin  instruccions,  indicacions o altra   informació 
relativa al funcionament d'aparells o  dispositius d'ús freqüent,  a la 



69 
 

- clars i ben organitzats; 
- en llengua estàndard; 
- sobre temes quotidians, aspectes concrets de temes 

generals, actuals o del propi interès personal. 

realització d'activitats quotidianes o al seguiment de normes 
d'actuació i de seguretat en els àmbits públic, educatiu i 
ocupacional. 

b) Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant de 
material escrit de caràcter quotidià o relacionada amb assumptes 
d'interès personal, educatiu o ocupacional, com ara anuncis, 
prospectes, catàlegs, guies, fullets, programes o documents oficials 
breus. 

c) Entendre informació específica essencial en pàgines web i altres 
materials de referència o consulta, en qualsevol suport, sempre que 
es puguin rellegir les seccions difícils. 

d) Comprendre notes i correspondència personal en qualsevol 
format i missatges en fòrums o blogs, en els quals es donin 
instruccions o indicacions, es transmeti informació procedent de 
tercers, es parli d'un mateix, es descriguin persones, 
esdeveniments, objectes i llocs, es narrin esdeveniments passats, 
presents i futurs, reals o imaginaris, i s'expressin sentiments, 
desitjos i opinions. 

e) Comprendre informació rellevant en correspondència formal 
d'institucions públiques o entitats privades, com ara centres 
d'estudis, empreses o companyies de serveis, en la qual s'informa 
d'assumptes del propi interès (per exemple, en relació amb una 
oferta de treball o una compra per Internet, informes i 
memorándums, entre d’altres). 

f) Comprendre el sentit general, la informació principal, les idees 
significatives i algun detall rellevant de notícies i articles periodístics 
amb un llenguatge no gaire idiomàtic o especialitzat. 

g) Comprendre sense dificultat la línia argumental d'històries de 
ficció, relats, contes o novel•les curtes clarament estructurat i, 
escrits en un llenguatge senzill, directe i no gaire literari, i fer-se una 
idea clara del caràcter dels diferents personatges i les seves 
relacions, si estan descrits de manera senzilla i amb detalls explícits 
suficients. 

 
 
 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Produir i coproduir, tant en comunicació cara a cara com a 
través de mitjans tècnics, textos orals: 
- breus o d’extensió mitjana; 
- ben organitzats i adequats als interlocutors i al propòsit 

comunicatiu; 
- sobre temes quotidians, de caràcter habitual o d’interès 

personal; 
- i fer-se entendre amb una correcció i fluïdesa que 

permetin mantenir la interacció o la línia del discurs, 
encara que: 

- resulti evident l’accent estranger; 
- siguin freqüents les pauses, vacil•lacions, 

reformulacions i repeticions, especialment en 
seqüències d'una certa extensió; 

- pugui caldre ocasionalment la cooperació dels 
interlocutors, per exemple indicant la necessitat 
d'esmenes. 

a) Fer declaracions publiques breus i assajades que són clarament 
inteligibles 

b) Fer presentacions preparades, si escau amb suport visual (gràfics, 
fotografies, transparències o diapositives), sobre un tema general o 
del propi interès o especialitat, amb prou claredat perquè es pugui 
seguir sense dificultat la major part del temps i les idees principals 
s’exposin amb raonable precisió, així com respondre a preguntes 
breus i senzilles dels oients sobre el contingut de la presentació, 
encara que calgui demanar que es repetesquin si s'han formulat 
amb rapidesa. 

c) Fer front a transaccions comunes de la vida quotidiana, com ara 
els viatges, l'allotjament, els àpats i les compres, així com enfrontar- 
se a situacions menys habituals i explicar el motiu d'un problema 
(per exemple, fer una reclamació o realitzar una gestió 
administrativa de rutina), intercanviant, comprovant i confirmant 
informació amb el detall oportú, tot plantejant els propis 
raonaments i punts de vista amb claredat i seguint les convencions 
socioculturals que escauen al context específic. 

d) Participar amb eficàcia en converses informals amb un 
interlocutor, cara a cara o per telèfon o altres mitjans tècnics, sobre 
temes quotidians, d'interès personal o pertinents per a la vida  
diària (per exemple, família, aficions, feina, viatges o fets 
d'actualitat). 
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 e) Prendre la iniciativa en entrevistes o consultes (per exemple, per 
plantejar un nou tema), encara que es depengui molt de 
l'entrevistador durant la interacció, i utilitzar un qüestionari 
preparat per realitzar una entrevista estructurada, amb algunes 
preguntes complementàries. 

f) Prendre part en converses i discussions formals habituals no gaire 
complexes amb un nombre reduït d’interlocutors, en situacions 
predictibles en els àmbits públic, educatiu i ocupacional, que 
suposin un intercanvi d'informació sobre fets concrets o en les 
quals es donin instruccions o solucions a problemes pràctics, i 
plantejar- hi un punt de vista amb claredat, oferint breus 
raonaments i explicacions d'opinions, plans i accions, i reaccionant 
de forma senzilla davant els comentaris dels interlocutors. 

g) Narrar històries curtes, documentals o trames de llibres adients al 
nivell, donar-ne l’opinió personal, explicar-ne el contingut general i 
alguns detalls rellevants i respondre a preguntes complementàries 
que requereixin aclariment de detalls. 

h) Explicar, després d’una preparació prèvia, com s’ha de fer alguna 
cosa mitjançant instruccions clares i coherents. 

i)Produir, amb cert detall, descripcions sobre temes o objectes 
familiars habituals. 

 
 
 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESC RI TS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Produir i coproduir,utilitzant amb prou correcció un repertori 
lèxic i gramatical habitual relacionat amb les situacions més 
predictibles i els recursos bàsics de cohesió textual, i 
respectant les convencions ortogràfiques i de puntuació 
fonamentals, textos escrits: 

- breus o d'extensió mitjana; 
- clarament organitzats i adequats al context 

(destinatari, situació i propòsit comunicatiu); 
- sobre assumptes quotidians, de caràcter habitual o 

d'interès personal. 

a) Escriure una àmplia varietat de textos que mostrin la capacitat 
d’organitzar la informació, d’enllaçar amb coherència i correcció les 
idees i exposar-les amb precisió utilitzant els registres adients, 
mostrant un domini suficient de lèxic i estructures. 

b) Completar un qüestionari amb informació personal breu i senzilla. 

c) Escriure, en un format convencional i en qualsevol suport, un 
currículum vitae breu, senzill i ben estructurat, en el qual 
s'assenyalin els aspectes importants de manera esquemàtica i en el 
qual s'incloqui la informació que es considera rellevant en relació 
amb el propòsit i destinatari específics. 

d) Escriure, en qualsevol suport, notes, anuncis i missatges en els 
quals es transmet o sol•licita informació senzilla de caràcter 
immediat o opinions sobre aspectes personals, acadèmics o 
ocupacionals, i en els quals es ressalten els aspectes que resulten 
importants, respectant les convencions específiques d'aquest tipus 
de textos i les normes de cortesia i, si escau, de l'etiqueta de la 
xarxa Internet. 

e) Prendre notes, fent una llista dels aspectes importants, durant 
una conversa formal, presentació, conferència o xerrada senzilla, 
sempre que el tema sigui conegut. 

f) Escriure correspondència personal i participar en xats, fòrums i 
blogs. 

g) Escriure, en qualsevol suport, correspondència formal bàsica i 
breu dirigida a institucions públiques o privades i a empreses, en les 
quals es dóna i sol•licita informació bàsica, o es realitza una gestió 
senzilla (per exemple, una reclamació), observant les principals 
convencions formals i característiques d'aquest tipus de textos i 
respectant les normes fonamentals de cortesia i, si escau, de 
l'etiqueta de la xarxa Internet. 

h) Escriure informes molt breus en format convencional, amb 
informació sobre fets comuns i els motius de certes accions, en els 
àmbits públic, educatiu, o ocupacional, fent-hi una descripció 
simple de persones, objectes i llocs i assenyalant els principals 
esdeveniments i informació de forma esquemàtica. 
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ACTIVITATS  DE MEDIACIÓ 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Mediar, directament o en mode diferit, entre parlants que 
usen la llengua meta o diferents llengües incloent aquesta, en 
situacions de caràcter habitual en les quals es produeixen 
intercanvis senzills d'informació: 

- relacionats amb assumptes quotidians o 
d'interès personal; 

- on la llengua meta s'hi articula a velocitat 
pausada o s'escriu amb claredat; 

- en llengua estàndard; 

- en un llenguatge no especialitzat i no gaire 
idiomàtic; 

- amb possibilitat de demanar confirmació, 
aclariments o repeticions. o habituals (per exemple, visita 
mèdica, gestions administratives senzilles o problemes 
domèstics), escoltant i comprenent els aspectes principals, 
transmetent la informació essencial, i donant i demanant opinió 
i suggeriments sobre possibles solucions o vies d'actuació. 

- Prendre notes breus per a tercers, recollint, amb la precisió 
deguda, informació específica i rellevant 

a) Transmetre oralment a tercers la idea general, els punts principals 
i detalls rellevants de la informació continguda en textos orals o 
escrits d'estructura clara (per exemple, instruccions o avisos, 
prospectes, fullets, correspondència, presentacions, converses, 
notícies). 

b) Interpretar en situacions quotidianes durant intercanvis breus i 
senzills amb amics, família, convidats o amfitrions, tant en l'àmbit 
personal com el públic (per exemple, mentre es viatja, en hotels o 
restaurants, o en entorns d'oci). 

c) Interpretar durant intercanvis simples, habituals i ben 
estructurats, de caràcter merament factual, en situacions formals 
(per exemple, durant una entrevista de treball breu i senzilla), 
sempre que pugui preparar-se amb antelació i els interlocutors 
facin pauses freqüents per facilitar la interpretació. 

d) Interve de missatges telefònics, anuncis o instruccions sobre 
assumptes quotidians o coneguts. 

f) Prendre notes breus per a tercers, recollint instruccions o fent una 
llista dels aspectes més importants, durant una presentació, 
xerrada o conversa breus i clarament estructurades, sempre que el 
tema sigui conegut. 

g) Resumir breus fragments d'informació de diverses fonts, així com 
realitzar paràfrasis senzilles de breus passatges escrits utilitzant les 
paraules i l'ordenació del text original.nir en situacions quotidianes 

h) Transmetre per escrit la idea general, els punts principals i detalls 
rellevants de fragments breus de textos orals o escrits (per 
exemple, instruccions, notícies, converses, correspondència 
personal). 

 

5.3 COMPETÈNCIES I CONTINGUTS DEL NIVELL INTERMEDI B1 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS SOCIOCULTURALS I SOCIOLINGÜÍSTICS 
Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producción i a la coproducció de textos orals i escrits dels 
aspectes socioculturals i sociolingüístics: 

 
Continguts socioculturals 
 Llenguatge no verbal: cinèsica, mímica i proxèmica: 

- gestualitat com a suport de la comunicació verbal. 
- gestos d’aprovació o desaprovació. 

 Vida quotidiana i les sevescondicions 
- relacions familiars i generacionals: vincles 
- normes fonamentals de cortesia (salutacions , acomiadaments i agraïments). 
- concepte de puntualitat 
- cultes principals. 
- horaris d'àpats. 
- horaris dels establiments i comerços. 
- fórmules habituals de compra i pagament. 
- horaris i puntualitat. 
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- tipologia general dels habitatges. 
- hàbits de salut i higiene en general. 

 Lleure i cultura 
- activitats d'oci més populars. 
- festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants 

 Geografia 
- territoris i àmbits més importants en què s’usa la llengua. 
- ciutats i llocs més significatius. 
- el clima i les diferents estacions de l'any: temperatures i fenòmens naturals més rellevants. 

 
Continguts sociolingüísitcs Cortesia lingüística i convencions 
– salutacions i comiats: selecció i ús segons el moment del dia. 
– presentacions de persones: fórmules genèriques 
– formes de tractament genèriques. 
– fórmules a l'hora de demanar preu i de pagar. 
– fórmules per demanar per algú. 
– fórmules de cortesia per sol·licitar permís, ajuda, un servei o producte, expressar agraïment, demanar 

perdó. 
– fórmules de felicitació per aniversaris, onomàstiques, dates assenyalades. 
– convencions bàsiques de la correspondència personal: salutacions i comiats. 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ESTRATÈGICS 

 
Activitats de comprensió de textos orals Activitas de comprensió de textos escrits 

Estratègies d'identificació: 

-Deducció del significat de mots desconeguts referits a accions 
o objectes concrets a partir del context o d'imatges o icones. 

-Reconeixement de marques quantitatives (nombres,...) o 
valoratives (bo, dolent, etc.) 

Estratègies d'identificació: 

-Deducció del significat de mots desconeguts referits a accions o 
objectes concrets a partir del context o d'imatges o icones. 

-Reconeixement de marques quantitatives (nombres,...) o 
valoratives (bo, dolent, etc.) 

Activitats de producción i coproducció de textos orals Activitas de producción i coproducció de textos escrits 

Estratègies de planificació: 

- Adaptació del missatge als recursos lingüístics disponibles. 

Estratègies d'interacció: 

-Indicació, mitjançant mots, entonació o gestos, que (no) se 
segueix la conversa. 

-Ús de gestos per complementar mots simples. 

-Utilització de gestos per a expressar acord o desacord. 

Estragègies de planificació: 

-Adaptació del missatge als recursos lingüístics disponibles. 

Activitats de mediació 

Estratègies de relació amb els coneixements previs: 

-Indicació de la relació entre una informació i una de coneguda pels interlocutors. 

Estratègies de descomposició de la informació: 

-Destriar informació d’interès immediat en textos senzills i breus com ara senyals, anuncis, fullets, etc. 

Estratègies d'adaptació del discurs: 

-Paràfrasi mitjançant paraules senzilles i llenguatge no-verbal. 

 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FUNCIONALS 
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Reconeixement i realització de les funcions comunicatives mitjançant els seus exponents més comuns en 
la llengua segons l'àmbit i el context comunicatius: 
 Actes fàtics o solidaris (socialitzar): 

- Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se. 
- Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació. 
- Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes. 
- Verificar que s'ha entès un missatge. 
- Atraure l'atenció. 
- Felicitar i respondre a una felicitació. 
- Acceptar o rebutjar una invitació 

 Actes assertius (donar i sol·licitarinformació): 
- Donar i demanar dades personals.. 
- Demanar i donar informació identificació, preus i hora. 
- Preguntar i dir a qui pertany alguna cosa. 
- Referir-se a accions habituals o del món present. 
- Referir-se a accions que succeeixen en el moment que es parla. 
- Descriure persones, objectes i, situacions. 
- Descriure el temps atmosfèric. 
- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat. 

 Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions): 
- Expressar gustos i preferències. 
- Expressar coneixement o desconeixement. 

-- Manifestar interès o desinterès. 
- Expressar acord o desacord. 

 Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció): 
- Demanar, concedir o denegar permís per fer alguna cosa. 
- Oferir i demanar ajuda, acceptar-la i rebutjar-la. 
- Demanar de repetir, explicar o parlar a poc a poc.- Preguntar i expressar el significat o la traducció 

d'una paraula o expressió. 
- Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments. 
- Concertar una cita, quedar amb algú. 
- Demanar i donar la paraula, interrompre, deixar parlar, etc. 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS DISCURSIUS 
Coneixement i comprensió i aplicació de models contextuals i patrons textuals elementals. 
 Context

 Característiques del context:
- segons l'àmbit d'acció general i l'activitat comunicativa específica 
- segons els participants (relacions, intenció comunicativa) 
- segons la situació (lloc, temps) 

 Expectatives generades pel context:
- tipus textual 
- tema i contingut 
- patrons sintàctics, lèxics, fonetico-fonològics i ortotipogràfics 

 Organització i estructuració del text:
 Segons macrofunció textual
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- Seqüència dialogal: Seqüències fàtiques d'iniciació i cloenda simples, seqüències 
transaccionals breus. 

- Seqüència descriptiva (persones, objectes, llocs, accions) amb punt de vista objectiu: 
ancoratge i aspectualització (seqüència de trets o elements). 

 Progressió temàtica
- progressió per tema constant (el tema es manté) 
- llista d'elements 

 Cohesió
f) Elements prosòdics [textos orals]: 

- entonació declarativa i interrogativa neutres 
- pauses 

g) Elements ortotipogràfics [textos escrits]: 
- puntuació: en separació de frases, paràgrafs i elements d'una enumeració. 
- signes d'interrogació i exclamació 
- disposició en paràgrafs 
- identificació d'abreviatures dins el context 

h) Mecanismes de referència: 
- dixi (demostratius, adverbis de lloc i temps, etc.) 
- anàfora (pronoms personals, demostratius, possessius) 
- cohesió lèxica (repetició exacta) 

i) Connexió textual: 
operadors discursius: addició (continuïtat), exemplificació. 
en la producció i coproducció: l'organització pot suplir la manca de connectors. 

j) Interacció: 
- recursos d'iniciació i cloenda el discurs simples i d'àmbit general. 

 Gèneres textuals
 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Interacció: Interacció: 

-preguntes i respostes simples sobre informació personal o 
factual i situacions quotidianes 

-preguntes simples sobre informació personal i situacions 
quotidianes 

-converses molt simples i curtes de l'esfera social i quotidiana 

Informació: 

-converses molt simples i curtes de l'esfera social i quotidiana entre 
terceres persones (copsacr-ne el tema) 

-indicacions molt simples per arribar a un lloc Informació: 

-missatges personals en un contestador -indicacions molt simples per arribar a un lloc 

-sol•licitud d'instruccions per arribar a un lloc o per fer una 
activitat senzilla 

-missatges personals en un contestador 
-anuncis en serveis i locals públics 

Exposició: -instruccions del professorat 

-narració curta de fets sobre temes corrents (anècdota, 
excusa, etc.) 

Exposició: 

-narració de fets curts sobre temes corrents (anècdota, notícia, etc.) 
-presentació i descripció succinta de persones, objectes i 
situacions 

Representacions o emissions audiovisuals 

(identificació del tema i alguns detalls essencials): 
 -butlletins meteorològics 
 -anuncis publicitaris 
 -resultats esportius 
 -extractes d'altres emissions de ràdio o televisió (p. ex.: receptes de 

cuina simples, resultats de la loteria...) 
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GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Informació personal: Informació personal: 

-fitxes i formularis (emplenar) -targes de visita 

-qüestionaris senzills -carnets d'identitat, passaports, etc. 

Àmbit privat: -fitxes d'inscripció 

-targes postals -certificats (dades i objecte) 

-invitacions -butlletins de notes 

-missatges de text Escrits públics: 

-llistes (de tèlèfons, contactes, alumnes...) -etiquetes de productes de primera necessitat (en context) 

-cartes i correus electrònics personals -rètols i senyalitzacions d'espais públics senzills 
 -noms de carrers i altres llocs públics 
 -horaris i calendaris 
 -llistes (de tèlèfons, contactes, alumnes...) 
 -tiquets que caixa 
 -plànols i iitineraris senzills de transports públics 
 -cartells i pòsters amb elements visual 
 -bitllets de transport 
 -publicitat senzilla 
 -anuncis breus (immobiliaris, agenda escolar) 
 Lleure: 
 -menús senzills 
 -programes senzills de manifestacions culturals i esportives 
 -fulletons i tríptics turístics senzills 
 -prospectes i catàlegs senzills 
 Instruccions: 
 -instruccions dels llibres de text del nivell 
 -instruccions d'ús senzilles 
 -normes d'ús 
 Textos informatius 
 -comunicats (àmbit escolar) 
 Premsa 
 -rúbriques de diaris i revistes (portades, seccions, sumaris, titulars, 

peus de foto...) 
 -horòscops 
 -notícies d'actualitat molt breus (de diaris, revistes, llocs web...) 
 Àmbit privat 
 -targes postals 
 -invitacions 
 -missatges de text 
 -apunts breus en xarxes socials 
 -cartes i correus electrònics pesonals senzills i curts 

 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS LÈXICS 
Aquests continguts s’han d’adequar per a cada idioma al domini de la morfosintaxi que el seu ús requeresqui,  
la qual cosa en pot limitar l’abast, i s’han d’interpretar atenent a les competències funcional i discursiva que 
s’especifiquen per al nivell. 
 Identificació personal: 
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- Nom: noms de pila i hipocorístics d'àmbit general ; cognoms, patronímics i matronímics ; sobrenoms ; 
formes de respecte o cortesia ; nom de les lletres i els diacrítics 

- Domicili: noms de vies, ciutats importants, països. 
- Telèfon i adreces electròniques: números cardinals de 0 a 10, seqüenciació dels números de telèfon, 

nom dels símbols habituals (@, /, etc.) 
- Altres dades personals: lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil 
- Nacionalitat: gentilicis 
- Origen: països 
- Ocupació: noms d'oficis (segons necessitats), llocs on es fa feina 
- Educació: tipus genèrics de centre, tipus genèrics d'estudis, assignatures genèriques 
- Família: noms de parentiu pròxim 
- Preferència i aversió (graus bàsics) 

 La casa, la llar i l’entorn: 
- Allotjament: tipus genèrics d'allotjament permanent 
- Instal•lacions i estris de la llar: mobiliari bàsic, parament bàsic (p. ex., roba de llit, coberts,etc.), 

equipament bàsic (p. ex.: rentadora) 
- Entorn: tipus genèrics de localitat, tipus d'equipament urbà (p. ex.: parc), elements geogràfics (p. ex.: 

riu) 
- Flora i fauna: animals domèstics i de companyia, noms d'animals habituals 
- Clima: fenòmens meteorològics comuns 

 La vida diària 
- Vida domèstica: rutines diàries, àpats. feines domèstiques regulars 
- Festivitats: noms de festivitats d'àmbit general (p. ex.: cap d’any) 

 El lleure 
- Lleure : moments de lleure, activitats (p. ex.: fer una copa) 
- Aficions: tipus d'aficions, camps d'interès personal 
- Entreteniment: mitjans de comunicació (radio, TV, diari, revista, etc.), equipament tècnic de 

comunicació bàsic (p. ex.: TV), productes i programes audiovisuals (p. ex.: pel·lícula) 
- Món intel·lectual i artístic: objectes i esdeveniments (p. ex.: llibre, concert) 
- activitats (p. ex.: llegir), tipus de música (p. ex.: clàsica, rock, etc.), instruments musicals molt 

comuns (p.ex. piano, guitarra, etc.) 
- Esport i activitat física: esports molt comuns (p.ex. tenis, futbol, etc.) 

 Les relacions humanes 
- Vida social: coneixences (p. ex.: amic, col·lega), relacions (p. ex.: convidar, regalar), esdeveniments 

(p. ex.: festa) 
 Transport i viatges 

- Transports: tipus de vehicle, tipus de via 
- Turisme: llocs i localitzacions, activitats, noms d'elements d'interès (p. ex.: catedral), 

documentació bàsica, noms de ciutats, països, continents 
- Allotjament: establiments d’allotjament turístic, dependències genèriques 

 Comerç 
- Establiments : tipus d'establiment, accions bàsiques (p. ex.: pagar), pesos i mesures, béns de 

consum poc específics 
- Preu i qualitat: diners, monedes i fraccions, accions relacionades amb el pagament (p. ex.: canvi) 

 Alimentació 
- Menjars : apats habituals diaris, tipus de menjars i begudes (p. ex.: sandvitx, cafè), tipus genèrics 

d'aliments 
- Restauració: tipus genèrics d'establiments 

 Serveis 
- Correus i telecomunicacions: instal·lacions (p. ex. oficina de correus) 
- Seguretat ciutadana: forces de seguretat i els seus agents 

 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS INTERCULTURALS 
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Aplicació dels coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin realitzar activitats de mediació en situacions molt 
familiars i senzilles (coneixements culturals molt generals, posada en relació, respecte): 
 Coneixements 

 La llengua com a sistema semiològic 
Relació arbitrària i convencional entre el significant i el significat. 
Significat diferent de significants idèntics o semblants en llengües diferents. 

 Llengua i societat: 
Pertinença dels individus a una o més comunitats lingüístiques Diversitat lingüística del propi entorn 

 Comunicació verbal i no verbal: 
Existència de formes de comunicació no lingüísitica 
Procediments lingüístics que faciliten la comunicació (simplificació, reformulació, internacionalismes, etc.) 
Estatus particular del parlant al·lòglota (necessitat d'ajuda, paper de mediador...) 

 Evolució de les llengües: Existència de préstecs lingüístics (internacionalismes) 

 Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme: Consciència de la pluralitat lingüística: 
sistemes d'escriptura. 

 Semblances i diferències entre les llengües: 
Diversitat de sistemes fonètics/fonològics i prosòdics (sons i patrons que es distingeixen o no segons la 
llengua/varietat) Diversitat en l'organització dels enunciats (sintaxi) 
Diversitat dels sistemes d'escriptura: tipus d'escriptura, alfabet, correspondències so-grafia, convencions, 
etc. 
Diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no verbal: funcionament de determinats actes de parla 
(salutacions, fórmules de cortesia, etc.) 

 Adquisició/aprenentatge de llengües: 
Consciència del procés d'aprenentatge d'una llengua: actituds davant els errors propis i aliens, naturalesa 
oberta del procés, etc. Paper de les altres llengües conegudes en l'aprenentatge d'una llengua: analogies, 
semblances, etc. 
Pertinència i necessitat d'adaptació de les estratègies d'aprenentatge segons l'objectiu 

 Cultura: Diversitat i complexitat de les cultures 

 Relacions interculturals: Consciència que els altres poden interpretar el nostre 
comportament de manera diferent decom ho feim nosaltres. 

 Diversitat de les cultures: Pluralitat de pràctiques i costums culturals 
 Actituds 

 Sensibilitat envers la pròpia llengua i cultura i les d'altri. 

 Acceptació: 
De la diferència: superació de les reticències envers l'altre/el que és diferent. 
Que les altres llengües/cultures poden funcionar de manera diferent de les pròpies. De l'alternança de 
codi entre parlants que comparteixen un repertori plurilingüe. 

 Obertura envers l'alteritat. 

 Respecte envers: 
Les diferències i la diversitat. 
La dignitat de totes les llengües i els éssers humans. 

 Disposició a ésser considerat un estrany. 

 Desig de: 
Entrar en contacte amb altres persones / altres cultures. 

Ajudar i acceptar ajuda de persones d'altres cultures. 

Aprendre dels altres. 



78 
 

 Voluntat de relativitzar les evidències respecte a la pròpia llengua/cultura per comprendre el 
funcionament de les altres. 

 Flexibilitat envers les diferents maneres de percebre, expressars-se i comportar-se. 

 Familiarització amb les semblances/diferències entre llengües/cultures. 

 Assumpció de la compatibilitat entre l'orgull per la pròpia identitat i el respecte envers les altres. 
 Habilitats 

 Observació i anàlisi 
Aïllar/segmentar sons i síl·labes 
Aïllar/segmentar unitats gràfiques (lletres, afixos, lexemes, mots...) Establir correspondències entre 
grafies i sons 
Relacionar formes i funcions pragmàtiques 

 Identificació: 
Identificar auditivament un morfema o un mot Identificar signes gràfics elementals Identificar préstecs o 
internacionalismes 

 Comparació: 
Identificar semblances i diferències gràfiques (signes, morfemes, sistemes d'escriptura) Percebre la 
proximitat lèxica directa 
Comparar relacions so-grafia en diverses llengües 

 Aprofitament del coneixement lingüístic: Identificar bases de transferència (elements d'una llengua 
que permeten la transferència de coneixements entre llengües o dins una mateixa llengua) 

 Interacció: Activar la parla bi/plurilingüe quan ho requeresqui la situació comunicativa 
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COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS, ORTOTIPOGRÀFICS I FONÈTICOFONOLÒGICS 
 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS 

I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat 
(intrínseca i valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i grau) 
1. L'entitat 
a) Substantius Classes: 

- noms comptables i incomptables 
Flexió de gènere i nombre: 

- flexió regular de gènere i nombre: -ø/-a/-s/-es, -ø/-a/- os/-es, 
-e/-a/-es/-es, -ø/-na/-ns/-nes 

- noms habituals que canvien de significat segons el gènere 
(son, llum, terra, clau,...) o el nombre (gana...) 
Invariabilitat de gènere o nombre: 
- segons terminació. Excepcions: ajudant/ajudanta 
- noms habituals que només tenen forma de plural o de 
singular: nord, afores, noces, postres, etc. 

Diferents lexemes per a masculí i femení: 
- noms d'animals domèstics habituals: ca/cussa, 
vaca/bou, etc. 
Formació: 
- per sufixació: noms de planta amb -er/-era, de contenidors 
amb -er (clauer), d'establiments amb -eria 
b) Pronoms personals forts: 
- de tractament formal: vostè, vostès 

- que dupliquen un pronom feble en focalitzacions: A jo/mi 
em sembla bé; A ell, no li facis cas 
c) Pronoms personals febles: 
- formes plenes, reduïdes, reforçades i elidides simples 

- combinacions binàries datiu (refl., 1a i 2a pers.) 
+acusatiu/adverbial 
d) Pronoms demostratius: ús díctic i anafòric 
e) Pronoms indefinits: qualcú, cadascú, cadascun, qualsevol, 
tot, res 
f) Oracions de relatiu sense antecedent amb qui o article + que 
+ indicatiu (Qui la fa la paga; Arraconau el que heu escampat) 

2. L'existència 
a) Verbs: haver-hi, ser-hi, existir 
b) Articles: 
Definit, amb valor de: 

- unicitat: el sol 

- valor genèric o abstracte: L'aigua és un bé escàs; L'amistat 
és un tresor 
- abstracció: l'amor 
- dixi: dona'm la samarreta 

- anàfora: dona'm la blava 
Indefinit: 

- amb incomptables per indicar porció: un cafè 

SN escarits (absència d'article): 
- amb incomptables sense referència prèvia: Compra vi 
- amb mots que denoten sensacions: Tenc fred 

c) Demostratius: 

- ús díctic i anafòric 

I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat 
(intrínseca i valorativa) i quantitat (nombre, quantitat i grau) 
1. L'entitat 

a) Substantius: 
Classes: 
- noms comptables i incomptables 

- noms Individuals i col·lectius 

Flexió de gènere i nombre: 

- flexió regular de gènere i nombre 
- flexió irregular habitual 

- noms habituals que canvien de significat segons el gènere 
(son, llum, terra, clau, fi...) o el nombre (gana/ganes...) 

Invariabilitat de gènere o nombre: 
- segons terminació. Excepcions: ajudant/ajudanta 
- noms habituals que només tenen forma de singularl o de 
plural: nord, afores, noces, postres, etc. 
Diferents lexemes per a masculí i femení: 
- noms d'animals domèstics habituals: ca/cussa, 
vaca/bou, etc. 

Formació: 
- per sufixació: noms de planta amb -er/-era, de contenidors 
amb -er(clauer), d'establiments amb -eria 
b) Pronoms personals forts: 

- de tractament formal: vostè, vostès 
- que dupliquen un pronom feble en focalitzacions: A jo/mi 
em sembla bé; A ell, no li facis cas 
c) Pronoms personals febles: 
- formes plenes, reduïdes, reforçades i elidides 

- combinacions binàries 

- canvi de li per hi en combinacions binàries 
- canvi de ho per l' en combinació amb hi 

d) Pronoms demostratius: 

- ús díctic, anafòric i catafòric 
- formes reforçades: això d'aquí, allò d'allà 

e) Pronoms indefinits: cadascú, cadascun, qualsevol, tot, res. 
f) Oracions de relatiu sense antecedent amb qui o determinant 
+ qui/que (Qui la fa la paga; Aquells qui aprovin no han de fer 
l'examen; Tothom qui vulgui podrà venir; Arraconau el que heu 
escampat) 
2. L'existència 

a) Verbs: haver-hi, ser-hi, existir 
b) Articles: 
Contraccions 
Definit, amb valor de: 
- unicitat: el sol 

- valor genèric o abstracte: L'aigua és un bé escàs; L'amistat 
és un tresor 
- abstracció: l'amor 

- dixi: Dona'm la samarreta 
- anàfora: Dona'm la blava 
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d) Usos pronominals i elisions del substantiu: 
- dels determinants: articles, quantificadors, 
demostratius i possessius 
- partícula de en l'el·lipsi del substantiu indeterminat: un cavall 
blanc i un de negre 
3. La pertinença Possessius: 

- tònics postnominals amb article indefinit o quantificador (un 
amic meu; dues alumnes seves) 
- àtons amb pare, mare i casa 

4. La quantitat: 
a) Quantificadors: 

- numerals fraccionaris: un quart, un terç, etc. 
- ordinals amb -è/-ena 

- indefinits: diversos, alguns 

- universals: cadascú 
- de polaritat negativa: gaire 

- de polaritat negativa en frases interrogatives: Vols res? 

b) Derivació: 
- amb sufixos que indiquen conjunts: -at/-ada (gentada, 
taulada) 
- amb sufixos que indiquen imensions i mides: -ària 
(grandària), -ada (llargada) 

5. La qualitat. 

a) Adjectius: 
- anteposició amb valor emfàtic: un gran home 
- anteposició amb canvi de significat: un pobre home/un home 
pobre 
Concordança i flexió de gènere i nombre: 

- flexió regular de gènere i nombre 
- invariabilitat de gènere o nombre segons terminació. 

Formació: 

- prefixos freqüents en vocabulari quotidià: anti-, auto-, ex-, in- 
, micro-, multi- 
- ús del participi amb valor adjectival 

b) Sintagmes preposicionals: 

- de generalitzat en complements del nom no subcategorizats: 
el llibre de la taula del mestre = que hi ha damunt la taula del 
mestre 

c) Aposicions freqüents restrictives: un veí advocat, un colom 
femella, la data límit 

d) Oracions de relatiu amb que i pronom de represa (possessiu 
o feble adverbial): Un amic que son pare és policia; Un país que 
hi van molts de turistes 
6. El grau 
a) Diminutius i augmentatius: 

- sufixos diminutius i augmentatius (-et/-eta, -ot/-ota) 
b) Superlatius: 

- el/el més/menys + adjectiu: la més alta 

- el/la + adjectiu comparatiu: la millor, el pitjor, la 
mínima... 
- adjectius superlatius 
c) Comparatius: 

Adjectius comparatius: millor, pitjor, mínim, màxim 

d) Quantitatius: 
- força, prou 
només 

- substantivació: El perquè de tot plegat 
Indefinit: 

- amb incomptables per indicar porció: un cafè. 
- intensificador: Tenc una gana! 

SN escarits (absència d'article): 
- amb incomptables sense referència prèvia: Compra vi 
- amb mots que denoten sensacions: Tenc fred 

- contrast SN escarit, determinat, indeterminat: Vaig quedar 
amb amics ≠ uns amics ≠ els amics 

c) Demostratius: 
- ús díctic i anafòric 

- formes reforçades: aquest d'aquí, aquella d'allà 
d) Adjectius adverbials per remarcar igualtat o 
desigualtat: mateix, diferent, semblant 
e) Usos pronominals i elisions del substantiu: 
- dels determinants: articles, quantificadors, 
demostratius i possessius 
- partícula de en l'el·lipsi del substantiu indeterminat: un cavall 
blanc i un de negre 
3. La pertinença Possessius: 

- tònics postnominals amb article indefinit o quantificador (un 
amic meu; dues alumnes seves) 
- àtons amb noms de parentiu i amb casa 
4. La quantitat. 

a) Quantificadors: 

- tots/totes + numeral cardinal (totes dues, tots quatre...) 
- numerals fraccionaris: un quart, un terç, etc. 

- ordinals amb -è/-ena 

- indefinits: diversos, alguns 
- universals: cadascú 

- de polaritat negativa: gaire 

- de polaritat negativa en frases interrogatives: Vols res? 
b) Noms col·lectius: 

- amb sufixos que indiquen conjunts: -at/-ada (gentada, 
taulada) 
c) Derivació: 

- amb sufixos que indiquen dimensions i mides: -ària 
(grandària), -ada (llargada) 

5. La qualitat. 

a) Adjectius: 
- anteposició amb valor emfàtic: un gran home 

- anteposició amb canvi de significat: un pobre home/un home 
pobre 

Concordança i flexió de gènere i nombre: 

- flexió regular de gènere i nombre. 

- invariabilitat de gènere o nombre segons terminació 
Formació 

- prefixos freqüents en vocabulari quotidià: anti-, auto-, ex-, in- 
, micro-, multi-. 

- ús del participi amb valor adjectival. 

- ús adjectival d'alguns substantius: Aquest detall és clau per 
entendre el problema 

b) Sintagmes preposicionals: 
- de generalitzat en complements del nom no subcategorizats: 
el llibre de la taula del mestre = que hi ha damunt la taula del 
mestre 
c) Aposicions freqüents: restrictives: un veí advocat, un colom 



81 
 

 femella, la data límit 
d) Oracions de relatiu: 

- amb relatius compostos el qual, la qual, etc. amb antecedent 
explícit i darrere les preposicions a, amb, de, en, per. 
- amb que i pronom de represa (possessiu o feble adverbial): Un 
amic que son pare és policia; Un país que hi van molts de turistes 

6. El grau 
a) Diminutius i augmentatius: 
- sufixos diminutius i augmentatius (-et/-eta, -ot/-ota) 

b) Superlatius: 

- el/la més/menys + adjectiu: la més alta 
- el/la + adjectiu comparatiu: la millor, el pitjor, la 
mínima... 
- adjectius superlatius 

- amb el prefix súper- (superdolent) 
c) Comparatius: 
adjectius comparatius: millor, pitjor, mínim, màxim, 
superior, inferior 

d) Quantitatius: 
- gaire, força, prou, a bastament, ben 

només 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 
origen, direcció, destinació, distància i disposició) 
a) Adverbis i locucions adverbials de lloc: endins, cap enfora, 
enlloc, 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, 
origen, direcció, destinació, distància i disposició) 
a) Adverbis i locucions adverbials de lloc: arreu, endins, cap 
enfora, enlloc, al voltant, als afores, a l'altra banda 

b) Preposicions tòniques i compostes i locucions 
prepositives: al voltant (de), als afores (de), a l'altra banda 
(de) 
c) Pronoms: hi locatiu: contrast referencial (Sortim a la terrassa 
ara que no fa fred / Sortim a la terrassa ara que no hi fa fred) 

Verbs: usos de ser i estar amb locatius 

b) Preposicions àtones: a+longitud+de: a dos 
quilòmetres d'aquí 
c) Preposicions tòniques i compostes i locucions 
prepositives: sota, sobre, enmig (de), enfront (de), entorn 
(de), al voltant (de), als afores (de), a l'altra banda (de), a 
través de 
d) Pronoms: hi locatiu: contrast referencial (Sortim a la terrassa 
ara que no fa fred / Sortim a la terrassa ara que no hi fa fred) 

 e)Verbs: usos de ser i estar amb locatius 
 f) Oracions de relatiu: 
 - sense antecedent, amb on, amb o sense preposició a 

(Seu (a) on vulguis) 

 - amb antecedent demostratiu aquí, allà (Ho he trobat allà on 
ho havia deixat; Ves-te'n per allà on has vengut; Seu aquí on 
vulguis) 
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III. El temps 

1. Ubicació temporal relativa 
- or. relatives temporals amb que: L’any que vam anar a Bilbao 

- or. subordinada temporal amb quan, mentre 

- adverbis i locucions de temps: darrerament 
- amb adjectius adverbials (pròxim, anterior, posterior, darrer, 
etc. ) i ordinals. 

2. Freqüència: article + noms de dies, estacions, etc.: 
Els dilluns hi ha classe; Els estius anàvem al poble 

3. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat). 
a) Adverbis i locucions: 

- l'endemà, tot d'una 
- or. sub. substantives amb ara/demà/avui/sempre/etc. que + 
indicatiu 

- or. sub. substantives amb abans/després + de + infinitiu 

- quantificador + període + abans/després/més tard: un any 
abans, un mes després... 
- al cap de + període de temps 
b) Temps verbals: 

Expressió del present: 
- present de subjuntiu en or. relatives: qui vulgui, on sigui... 

- present de subjuntiu en or. completives: Em molesta que 
vengui 
Expressió del passat: 

- plusquamperfet d'indicatiu 

Expressió del futur: 
Expressió de la simultaneïtat: 
- conjunció: mentre 

Correlació de temps verbals: 

- imperatiu – pres. de subjuntiu: Fes com vulguis 

pres. d'indicatiu – pres. de subjuntiu: Em molesta que parli 

III. El temps 

1. Ubicació temporal absoluta: 
- enguany. 
- estructura de les dates i referències a períodes concrets 
(dies, mesos, anys...) 

2. Ubicació temporal relativa: 
- or. relatives temporals amb que: L'any que vam anar a Bilbao 

- or. subordinada temporal amb quan, mentre. 

- adverbis i locucions de temps: com més aviat millor, de demà 
en..., darrerament 

- amb adjectius adverbials (pròxim, anterior, posterior, darrer, 
etc. ) i ordinals 
3. Ubicació temporal (durada): 

- d'ençà de/que i de.ençà 

4. Freqüència: article + noms de dies, estacions, etc.: 
Els dilluns hi ha classe; Els estius anàvem al poble 

5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, 
posterioritat, simultaneïtat) 
a) Adverbis i locucions: 
- l'endemà, tot d'una 

- en + infinitiu: en arribar, en haver arribat 
- or. sub. substantives amb ara/demà/avui/sempre/etc. que + 
indicatiu 

- or. sub. substantives amb abans/després + de + infinitiu 
- or. sub. substantives amb abans que/després/sempre que + 
present o imperfet de subjuntiu 
- quantificador + període + abans/després/més tard: un any 
abans, un mes després... 
b) Temps verbals: 

Expressió del present: 
- present de subjuntiu en or. relatives: qui vulgui, on sigui... 

- present de subjuntiu en or. completives: Em molesta que 
vengui 
Expressió del passat: 

- imperfet i perfet de subjuntiu: Em molestava que 
estigués cansat; Em molesta que hagi vingut 
- plusquamperfet d'indicatiu 

Expressió del futur: 
- perfet de subjuntiu amb quan 

Expressió de la simultaneïtat: 

- gerundi 
- conjunció mentre 

- adverbis: mentrestant, alhora 

Correlació de temps verbals: 

- imperatiu – pres. de subjuntiu: Fes com vulguis 

- futur – perfet de subjuntiu: Quan hagi arribat, soparem 
- pres. d'indicatiu – pres. de subjuntiu: Em molesta que parli 

- pres. d'indicatiu – perfet de subjuntiu: Em molesta que hagi 
vengut 
- passat – imperf. de subjuntiu: Em molestava/ va 
molestar que cantàs 

passat – plusquamperfet de subjuntiu: Em molestava/va 
molestar que hagués vengut 
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IV. L'aspecte 
1. Puntual: infinitiu en subordinades: No el vaig veure caure 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 
perífrasi anar + infinitiu, en passat (anava a obrir quan...) 

Perfectiu: contrast entre passat perifràstic i perfet d'indicatiu 

IV. L'aspecte 

1. Puntual: 
- verbs en imperfet de subjuntiu: No vaig veure que caigués 

- infinitiu en subordinades: No el vaig veure caure 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): 

- verbs en imperfet de subjuntiu: Mentre estudiàs, ningú el 
molestaria 

- perífrasi anar + infintiu en passat (anava a obrir quan...) 

3. Perfectiu: 

- contrast entre passat perifràstic i perfet d'indicatiu 
- verbs en perfet i plusquamperfet de subjuntiu 

IV. participi absolut (Acabada la festa, se'n van anar) 

V. La modalitat 

1. Necessitat: 
- amb ser imprescindible, ser necessari 

- amb no importar(-hi) 

- amb adjectius adverbials: necessari, innecessari 

2. Possibilitat: 
- ser possible + oració completiva 
- amb adjectius adverbials: possible, impossible 

3. Probabilitat: 

- amb el verb deure 
- amb adjectius adverbials: probable, improbable 

4. Volició: 
- amb esperar que + subjuntiu 

5. Permís: 

- amb saber greu que + subjuntiu 
- amb fer res que + subjuntiu 

6. Obligació: 

- perífrasi haver de + INF (forma reflexiva: s'ha de...) 
- amb imperatiu i subjecte posposat (Vine tu) 

- imperatius en plural o 3a persona de cortesia 

V. La modalitat 

1. Capacitat: amb ser capaç de 
2. Necessitat: 
- ser necessari i caldre en imperfet d'ind. + or. completiva en 
imperfet de subj.: no calia que venguessis 
- amb ser imprescindible 

- amb no importar(-hi) 
3. Possibilitat: 

- ser possible + oració completiva 
- amb adjectius adverbials: possible, impossible 

- amb poder + ser + que + subjuntiu 

4. Probabilitat: 
- amb poder + ser + que + subjuntiu 

- amb és probable que + subjuntiu 

5. Volició: 
- amb esperar que + subjuntiu 

- amb locucions com tan de bo, etc. 

- amb que + subjuntiu (Que vagi bé) 

6. Permís: 
- amb saber greu que + subjuntiu 

- amb fer res que + subjuntiu 
7. Obligació: 

- perífrasi haver de + INF (forma reflexiva: s'ha de...) 

- amb imperatiu i subjecte postposat (Vine tu) 

V. - imperatius en plural o 3a persona de cortesia 

VI. La manera 

a) Adverbis i locucions: 
- de manera: de cop, més aviat, al comptat, a terminis, de 
ver(es), per sort, per casualitat, sobretot, pitjor, millor 
- de grau: fins i tot, més o manco/menys, 
almenys/almanco 

- de matís: més aviat 
b) Oracions de relatiu amb com, lliures sense antecedent o 
amb els antecedents així, tal: Fes-ho (així/tal) com vulguis 

d) Construccions comparatives amb com + SN (Fuma com un 
carreter) 

VI. La manera 

a) Adverbis i locucions: 
- de manera: de cop, més aviat, al comptat, a terminis, de 
ver(es), per sort, per casualitat, sobretot, pitjor, millor 
- de grau: fins i tot, més o manco/menys, 
almenys/almanco 

- de matís: més aviat 
- pronom adverbial hi 
b) Oracions de relatiu: 

- amb com, lliures sense antecedent o amb els 
antecedents així, tal: Fes-ho (així/tal) com vulguis 
- amb l'antecedent manera, restrictives amb com o que: No 
m'agrada la manera com/que em mira 
- amb com, no restrictives: Ho va fer en silenci, com li havíem 
dit 
c) Construccions comparatives: 
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 - amb com + SN (Fuma com un carreter) o com a + SAdj. o SN 
sense determinant (Va quedar com a glaçat; Beuen com a xots) 

d) Oracions subordinades substantives 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i 
realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 
- passiva pronominal amb es (Es venen taronges) 

- oracions impersonals pronominals (Aquí se sua molt) 

- oracions amb subjecte indefinit (Han obert un cine) 
- pronominalització d'arguments interns: en i hi en funció de 
complement de règim en exponents del nivell, quan impliquen 
contrast de significat: No hi pensava / No pensava; En parlarem 
/ Parlarem 

- focalitzacions: dislocació i doblament amb clític: (Per aquí, no 
hi hem passat; Això, no ho sé; A en Joan, no l'he convidat...), 
de partitiu: De peres, no en tenim 

b) Estructura dels predicats no verbals: 
- quasi copulatives aspectuals amb verbs de moviment: 
Hem arribat bé; Ha sortit tort; Va caure malalt 
- elisió de l'atribut d'estar: Ja està; Deixa'm estar; Estau? 

- predicatius: concordança 

- predicatius amb de amb verbs com fer, servir, presumir 
c) Amb verbs: 

- pronominals: sentir-hi, veure-hi 

d) Amb substantius: 
- amb sufixos que indiquen desig:-era (fumera); estats: - ia/-eria 
(gelosia); acció o efecte: -ment; -ció 

e) Conjugacions verbals 
En mode indicatiu, subjuntiu i imperatiu de verbs: 

- regulars: 1 (model cantar), 2 (model córrer), 3a (model 
dormir), 3b (model servir) 

- altres models: beure, creure, aprendre, viure, collir, créixer, 
treure, veure, valdre 

- irregulars freqüents: anar, conèixer, dir, dur, escriure, estar, fer, 
poder, ser, tenir, venir, voler 
- verbs pronominals amb hi: sentir-hi, veure-hi 

Formes no finites: 

- participis de verbs en -ure, -ndre, -metre, -ldre i irregulars 
molt freqüents: dur, treure, veure, viure... 

f) Oracions subordinades substantives: 

- declaratives amb que + subjuntiu, dependents de verbs de 
volició, desig (Vull que venguis; M'agrada que ho pensis) 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 

- passiva pronominal amb es (Es venen taronges) 

- passiva perifràstica (Ha estat localitzat) 

- oracions impersonals pronominals (Aquí se sua molt) 
- oracions amb subjecte indefinit (Han obert un cine) 

- pronominalització d'arguments interns: CRèg. (pensa- hi); 
combinacions binàries OI+OD, OI+CRèg (parla-n'hi), 
reflexiu+adverbial (se'n, s'hi) 
- pronominalització amb en del subjecte de verbs inacusatius 
de moviment (arribar, entrar, caure, etc.), esdevenimentals 
(passar, etc.), d'obligació (caldre, tocar, etc.), mancança o 
sobra (falta, etc.) 

- focalitzacions: dislocació i doblament de clític: A tu, no et 
conec; de partitiu: De peres, no en tenim 

- focalització contrastiva sense pronominalització: 
Xocolata, vull! 

- concordança del participi amb el pronom femení d'OD: 
L'he llegida 

b) Estructura dels predicats no verbals: 
- quasicopulatives aspectuals amb verbs de moviment: Hem 
arribat bé; Ha sortit tort; Va caure malalt.Pronominalització de 
l'atribut amb hi 

- elisió de l'atribut d'estar: Ja està; Deixa'm estar; Estau? 
- predicatius: concordança 

- predicatius amb de amb verbs com fer, servir, presumir 

c) Amb verbs: 

- pronominals: sentir-hi, veure-hi 
d) Amb substantius: 
- amb sufixos que indiquen desig:-era (fumera); estats: - ia/-eria 
(gelosia); acció o efecte: -ment; -ció 

e) Conjugacions verbals 
En mode indicatiu, subjuntiu i imperatiu de verbs: 
- regulars: 1 (model cantar), 2 (model córrer), 3a (model 
dormir), 3b (model servir) 
- altres models: beure, creure, aprendre, viure, collir, créixer, 
treure, veure, valdre 

- irregulars freqüents: anar, conèixer, dir, dur, escriure, estar, 
fer, poder, ser, tenir, venir, voler 
- verbs pronominals amb hi: sentir-hi, veure-hi 
Formes no finites: 

- infinitiu compost 

- participis de verbs en -ure, -ndre, -metre, -ldre i irregulars 
molt freqüents: dur, treure, veure, viure... 
f) Oracions subordinades substantives: 

- declaratives o interrogatives introduïdes amb que o si 
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VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i 
l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
- oracions impersonals amb verbs en tercera persona del 
plural 

- subjectes postverbals amb verbs inacusatius de moviment 
(arribar, entrar, caure, etc.), esdevenimentals (passar, etc.), 
d'obligació (caldre, tocar, etc.), mancança o sobra (falta, etc.) 

- negació contrastiva d'un constituent (No tothom ho 
acceptarà; Ho he dit no a ell sinó a ella; No sempre ho 
sembla...) 
2. L’oració interrogativa: 
- interrogatives indirectes totals amb forma de relativa: 
digue'm com es fa, explica'm on és... 
- interrogatives de contraexpectativa amb segur que, de ver que 
(Segur que no vols venir?) 

- interrogatives confirmatòries amb Eh que..., ..., o no? i 
..., no? (Eh que vendràs? Vendràs, o no?; Vendràs, no?) 

3. L’oració exclamativa: 

- amb quin o quant ... que (Quin dia que fa!; Quant de temps 
que ha passat!) 
- amb quin + comparatiu més o tan (Quin sofà tan 
incòmode!) 

en subjuntiu amb Tan de bo 

VIII. L'afirmació, la negació, la interrogació i 
l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
- oracions impersonals amb verbs en tercera persona del 
plural 

- subjectes postverbals amb verbs inacusatius de moviment 
(arribar, entrar, caure, etc.), esdevenimentals (passar, etc.), 
d'obligació (caldre, tocar, etc.), mancança o sobra (falta, etc.) 

- negació contrastiva d'un constituent (No tothom ho 
acceptarà. Ho he dit no a ell sinó a ella; No sempre ho 
sembla...) 
2. L’oració interrogativa: 

- interrogatives indirectes totals amb forma de relativa: 
Digue'm com es fa; Explica'm on és... 
- interrogatives indirectes dependents de preposició amb 
caiguda de la preposició. (Dubtaven si havien de venir; No es 
recordaven amb qui havien parlat) 
- preguntes eco de repetició total o parcial, amb o sense 
conjunció que: (Que) es casen aquest estiu?; (Que) vol fer què?; 
(Que) si ella ho sabia?; (Que) què ha dit? 
- interrogatives de contraexpectativa amb segur que, de ver que 
(Segur que no vols venir?) i amb o (O no vens, tu?) 
- interrogatives confirmatòries amb Eh que..., ..., o no? i 
..., no? (Eh que vendràs?, Vendràs, o no?; Vendràs, no?) 

3. L’oració exclamativa: 

- amb quin o quant ... que (Quin dia que fa!; Quant de temps 
que ha passat!) 
- amb quin + comparatiu més o tan (Quin sofà tan 
incòmode!) 
- en subjuntiu amb Tan de bo 

- amb (saps) que (n')és/ho fa/li surt/etc. de + predicatiu: 

Saps que ho fa de bé!; Que li surt de fi! 
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IX. Relacions lògiques 

1. Conjunció: el·lipsi del verb en coordinació 
2. Contrast: 

- coordinació adversativa excloent amb excepte 

- amb en lloc de 

3. Concessió: concessives factuals amb encara que i pròtasi en 
indicatiu 
4. Condició: condicionals irreals amb si i pròtasi en imperfet 
de subjuntiu 
5. Causa: 
- subordinació causal amb com que 

- subordinació causal amb ja que 
6. Finalitat: subordinació final amb perquè + subjuntiu present 

7. Connectors parentètics: 

- de continuïtat: aleshores, a continuació 

- d'intensificació: a més a més 

- de distribució: per començar/acabar, en 
primer/segon/... lloc, finalment 

- de digressió: per cert 
- de generalització: generalment 
- d'especificació: concretament, especialment, de fet 

- d'equiparació: igualment 

- de reformulació: és a dir, més aviat 
- d'exemplificació: per exemple 

- de resum: en resum 

- d'oposició: en canvi 

- de concessió: però (en posició final), de tota manera 
- de restricció: almenys, almanco 

- de refutació: al contrari 

- de contraposició: en realitat 
- de conseqüència: per tant, doncs 

de conclusió: total 

IX. Relacions lògiques 

1. Conjunció: el·lipsi del verb en coordinació 
2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb o bé 

Contrast: 

- coordinació adversativa excloent amb excepte 

- adversatives de contrast múltiple amb mentre que 
4. Concessió: 

- concessives factuals amb encara que i pròtasi en indicatiu 
o subjuntiu 
- subordinació concessiva amb que: Que diguin el que vulguin, 
que jo hi aniré 
5. Comparació: construccions comparatives: amb com + 
comparatiu... comparatiu (com més grans més ases) 

6. Condició: condicionals irreals amb si i pròtasi en subjuntiu 
7. Causa: 

- subordinació causal amb ja que 

- subordinació causal amb com que 

- per i amb + SN amb valor causal (Per prudència no va dir res; 
Amb l'ascensor espenyat, no podia pujar tota la compra) 

8. Finalitat: subordinació final amb perquè + subjuntiu present 
o imperfet 
9. Connectors parentètics: 

- de continuïtat: aleshores, a continuació 
- d'intensificació: a més a més 

- de distribució: per començar/acabar, en 
primer/segon/... lloc, finalment 
- de digressió: per cert 
- de generalització: en general, generalment 
- d'especificació: concretament, especialment, de fet, 
precisament 
- d'equiparació: igualment 

- de reformulació: és a dir, més aviat, total, vaja, més ben dit 

 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS 
ESCRITS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Representació gràfica de les vocals: 

- alternança a/e àtones en la flexió de fer 

- masculins amb a final: -ista, -cida, -a 
- alternança o/u en verbs de la 2a i la 3a conjugació 

(sortir, voler, collir, tossir, cosir...) 

Representació gràfica de les vocals: 

- alternança a/e àtones en la flexió de fer 

- masculins amb a final: -ista, -cida, -a 
- alternança o/u en verbs de la 2a i la 3a conjugació 

(sortir, voler, collir, tossir, cosir...) 

Representació gràfica de les consonants: 
- fricatives alvelolars: distinció del valor de s,z/ss,ç,c 
entre vocals 
- grafia de les fricatives i africades (tx/ig, tj/tg, g/j; ç/c) 
alternances regulars segons context 
- alternança d'oclusives sonores i sordes a final de mot: casos 
regulars o amb correlat prevocàlic: obert/oberta, fred/freda 

Representació gràfica de les consonants: 
- sibil·lants: distinció del valor de s,z / ss,ç,c entre vocals 

- grafia de les fricatives i africades (tx/ig, tj/tg, g/j; ç/c): 
alternances regulars segons context 
- alternança d'oclusives sonores i sordes a final de mot 
- la h en vocabulari freqüent i en mots que en porten en 
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- ela geminada en mots que en mantenen la pronúncia: 
al·lot, col·legi 

- la h en vocabulari freqüent i en mots que en porten en 
llengües internacionals o de l'entorn (vehicle, harmonia, hàbil, 
alcohol...) 
- ortografia de b/v en desinències verbals i en 
correspondència amb p o u: cap/cabut; meu/meva, 
imperfet en -ava, etc. 

Diacrítics: 
- accentuació: distinció d'obertura i alternança masc./fem./pl. 
en sufixos habituals (-ès/-esa, -ós/-osa, - è/-ena, -ó/-ona) 

- accentuació: distinció d'obertura predictible segons context 
(obert en esdrúixoles, planes amb i, u, o a la darrera síl·laba) 
- accentuació diacrítica en formes verbals (és, són, té, sé) i 
mots molt habituals (bé, més, què) 
Altres signes ortogràfics: 

- apòstrof: regla general 

Altres fenòmens ortogràfics: 
- alternança contracció/apostrofació: al/a l', de/de l', 
pel/per l' 

- símbols i abreviatures del lèxic habitual (tel.; núm., p. ex., 
Km...) 

Puntuació: 

- ús de la coma amb vocatius (Vosaltres, voleucallar!) 

- usos generals de la coma i els parèntesis en incisos i 
aposicions 

- punts suspensius en enumeracions o frases inacabades 

llengües internacionals o de l'entorn (vehicle, harmonia, hàbil, 
alcohol...) 
- ortografia de b/v en desinències verbals i en 
correspondència amb p o u: cap/cabut; meu/meva, 
imperfet en -ava, etc. 

Diacrítics: 

- accentuació: distinció d'obertura marcada amb accent. 
- accentuació diacrítica en mots freqüents: bé, és, mà, més, 
món, pèl, què, sé, són, té, ús 
- dièresi: identificació de l'hiat (gratuït, conduïu, estudiï) 

Altres signes ortogràfics: 

- apòstrof: amb pronoms febles en posició proclítica i 
enclítica i en combinació binària 
- el guionet entre verb i pronoms febles o entre pronoms febles 
Altres fenòmens ortogràfics: 
- símbols i abreviatures del lèxic habitual (tel.; núm., p. ex., 
Km...) 
- sigles habituals (EOI, UIB, IES, ONU, PAC...) 

- separació de mots a final de línia 
Puntuació: 
- ús de la coma amb vocatius (Vosaltres, voleucallar!) 

- usos generals de la coma i els parèntesis en incisos i 
aposicions 
- cometes en citacions textuals 

- punts suspensius en enumeracions o frases 
inacabades 
- ús de guions per marcar torns de paraula en diàlegs 

cometes per indicar ironia, argot, etc. 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS 
ORALS 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Vocalisme: 
- distinció de parells mínims molt habituals per l'obertura de la 
vocal: déu /deu, moc (subst.) / moc (verb moure), seu 
(possessiu) / seu (verb seure), etc. 
- grups [w]/[j]+vocal: iogurt, queia 
- neutralitzacions: absència de e i o obertes en posició àtona 
- alternança [o]/[u] tòniques en formes de verbs de la 3a 
conjugació (cosir, tossir, sortir, escopir, etc.) 
Consonantisme: 
- distinció de laterals alveolar simple, alveolar geminada i palatal 
(ela, ella, cel·la) 

- distinció de palatals fricativa i lateral: joc/lloc, juny/lluny 

- distinció general de fricatives i africades sordes i sonores: 
metge/metxa, txec/xec/jec 

- distinció de [s] i [z] a principi de mot: zona/sona 

- distinció de [s] i [z] intervocàliques quan evita 
confusions lèxiques: casa/caça 
Sil·labificació i patrons accentuals: 

- distinció síl·laba tònica/síl·laba àtona 

Entonació: 
- de les tematitzacions amb dislocació: No en tenc, de sucre 

de les interrogatives acabades en idò i doncs 

Vocalisme: 

- distinció d'obertura en vocals medials: patrons regulars i mots 
que es distingeixen per presència d'accent diacrític 
- distinció de la vocal neutra 

- neutralitzacions: identificació del correlat tònic 
- assimilació o no de [ǝ] a la [o] tònica anterior 
(colzo/colze, etc.) en registre informal 

- elisió o no de [ǝ] final en esdrúixoles acabades en ia 
(cienci/ciència) 
Consonantisme: 

- distinció de laterals alveolar simple, alveolar geminada i 
palatal (ela, ella, cel·la) 

- distinció de palatals aproximant i lateral: ei/ell 
- distinció general de fricatives, africades i sibil·lants sordes i 
sonores 
- identificació de grups oclusiva+nasal/lateral en interior de mot 
amb assimilació: tm>mm; tl>ll (setmana, espatla) 
- identificació de grups consonàntics reduïts en posició de 
coda: alts ['als], aquests [ǝ'kets], compte ['kontǝ] 
- interpretació d'assimilacions, dissimilacions, escisions 
habituals: mé[z] amunt, e[ddz]emple, a[tts]ensor, molts 
d'a[jn]s, etc. 
Sil·labificació i patrons accentuals: 
- distinció síl·laba tònica/síl·laba àtona en contactes de vocals: 
Maria/Marià, suïs/suís 
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 Entonació: 
- de les tematitzacions amb dislocació: No en tenc, de sucre; 
De llimones, no en vull 
- de les interrogatives acabades en idò i doncs 
- de les interrogatives eco: to mitjà i ascendent- 
descendent final 
- de les exclamatives amb valoració positiva (to ascendent sobre 
l'element focalitzat) i negativa (to descendent sobre l'element 
focalitzat) 

 
 

5.4. ADEQUACIÓ ALS DIFERENTS ESCENARIS 
D’ENSENYAMENT POSSIBLE: NIVELL B1. 
 
Cal assenyalar, que el curs anterior, malgrat la situació viscuda per la Covid-19, es varen assolir tots els continguts 
del nivell A2. No obstant això, des de l’inici del curs, el professorat avaluarà els coneixements previs de l’alumnat 
amb una avaluació inicial. Aquesta avaluació tindrà especial significat, atès que permetrà a l’alumne prendre 
consciència del punt en què es troba en relació al desenvolupament de les competències i què ha de fer per 
millorar.  
 
Al nivell B1, no es podrà prioritzar sobre els continguts essencials del nivell, atès que s’han tractar tots els 
continguts per a poder superar la prova de certificació del nivell B1. Depenent de l’escenari (A,B o C), els 
continguts hauran de ser tractats de forma presencial i/o en línia. 
 
L'alumnat oficial del nivell Intermedi B1 haurà de superar la prova unificada del nivell que n’hagi preparat la 
Comissió d’elaboració de proves homologades de la Conselleria d’educació. 
 

 

5.5.CONTINGUTS PER TASQUES 
 

Els components funcionals, textuals i socioculturals i els continguts ortogràfics, gramaticals i lèxics estan 
detallats per tasques. 

 
Pel que fa als continguts temàtics, l'alumnat ha de dominar el vocabulari bàsic que faci possible la comunicació 
en els àmbits més funcionals de la llengua. Aquest vocabulari s’estructura a l’entorn de diversos camps 
semàntics, o nocions, relacionats amb els continguts comunicatius que es treballen al llarg del curs, i que estan 
descrits amb detall a l’apartat 3 del nivell. Les nocions de les quals prové el lèxic que han d'aprendre són: 

identificació personal, habitatge, llar i entorn, activitats de la vida diària, temps lliure i oci, viatges, relacions 
humanes i socials, salut, educació, compres i activitats comercials, alimentació, béns i serveis, llengua i 
comunicació, fenòmens atmosfèrics més comuns, ciència i tecnologia. 
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Tasca 1 - Veure món Fer una entrevista per esbrinar qui és la persona més viatgera.  

 
Funcions lingüístiques 

 
Nocions específiques 

 
Estructures lingüístiques 

 

 
Informativa 

 
Viatges 

 Modes de viatjar 
 Tipus de vacances 

 
Geografia 

 Països del món 
 

Experiències 

 Viatges propis 
 Opinions sobre els llocs 

visitats 

 Estructures per aconsellar:  Estructures per indicar duració: 
 Descriure llocs (països, comarques, ciutats, pobles): aconsellar, recomanar, valer la estar-s’hi i durar 

situació, entorn geogràfic, activitats que s’hi poden fer... 
 Explicar diferents maneres de viatjar. 

pena... + infinitiu / que + present de 
subjuntiu  Estructures per opinar: (no) 

creure, opinar... que + indicatiu 
Valorativa  Estructures per localitzar amb els / subjuntiu 
 Explicar els avantatges i els inconvenients de fer vacances. verbs: ser, haver-hi, estar situat...  Estructures temporals: quan / 
Expressiva  Estructures per fer recordar amb un cop + present de subjuntiu 

 Explicar què s’acostuma a fer a les vacances. 
Inductiva 

els verbs: recordar-se, oblidar-se, 
descuidar-se, deixar-se... 

 

 Donar consells i recomanacions per viatjar. 
 Donar indicacions per anar a un lloc. 

  

Socialitzadora   

 Fer una entrevista   

Continguts gramaticals i lèxics 
     

 
Morfològics 

    
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

Pronoms Verbs 

 Verbs irregulars i velaritzats freqüents 
 Present d'indicatiu del ver endur-se i emportar-se. 
 Present de subjuntiu 
 Imperatiu de continuar, tombar i travessar. 

Preposicions 

 Preposicions: amb, en i a. Usos més freqüents. 

 
 Productes necessaris per anar 

de vitge. 

 Lèxic per descriure l’entorn 
geogràfic i els viatges. 

 Lèxic per donar indicacions per 
anar a un lloc. 

 Usos del signes de 
 Pronoms personals febles. Aspectes morfològics i puntuació: punt, coma, 

ortogràfics segons la posició del verb. punt i coma, interrogació i 
 Pronoms interrogatius: distinció semàntica; exclamació. 

quant/quan, què, qui, quins, quina, quines, on i com.  Entonació i ritme adequat 
 Pronom relatiu àton que en funció de CD. de l'oració interrogativa. 
 Pronom relatiu on,  

Adverbis   Sintaxi 

 Adverbis i locucions adverbials de lloc. Expressions  L'oració simple. 
locatives: al capdamunt, al capdavall... 
 Adverbis i locucions adverbials d'afirmació i negació. 
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Tasca 2 - Explica-m'ho! Escriure una nota de premsa sobre un assassinat i triar la més versemblant.  

 
Funcions lingüístiques 

 
Nocions específiques 

 
Estructures lingüístiques 

 

 
Informativa 

 Fer la síntesi d’una narració. 
 Narrar un fet. 

Valorativa 

 Contrastar rutines i fets puntuals. 
 Deduir sospites i treure conclusions. 
 Fer suposicions i hipòtesi. 

Expressiva 

 Descriure persones per la seva manera de ser. 
 Explicar anècdotes poc usuals i reaccionar-hi. 

Metalingüística 

 Explicar un text dialogat. 
 Elaborar un interrogatori. 

 

Retòrica detectivesta 

 Recursos per expressar sospita, 
convicció o seguretat i per realitzar 
interrogatoris 

 Connectors: tot i que, per culpa de, per això... 

 Estil directe i estil indirecte. 

 Estructures per fer hipòtesis i suposicions. 

 Expressions per reaccionar davant 
d’anècdotes poc usuals. 

 Expressions temporals: de cop i volta, al cap 
d’una estona... 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

   

 
Morfològics 

  
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

Pronoms 

 Pronoms febles d'OI (em, ens, et, us li, la, els, les). 
 Combinacions binàries més freqüents de 

pronoms febles: OI + OD (me la, te la, ens la, us 
el, ens els...) 
 Relatius compostos amb antecedent explícit 

(article + qual), i darrere de la preposició , a amb, 
de i per. 

Verbs 

 Indicatiu del verb deure 
 Pretèrit perfet, imperfet, perfet perifràstic i 

plusquamperfet d'indicatiu. 
 Participis i participis irregulars. 

Adverbis 

 Adverbis i locucions adverbials de temps. 
Expressions temporals. 
 Adverbis i locucions adverbials d'ordre. 

 
 Paraules i expressions 

relacionades amb els successos i 
la novel·la policíaca 

 Adjectius relacionats amb la 
manera de ser de les persones 

 Lèxic relacionat amb la 
delinqüència 

 
 Els enllaços vocàlics: diftongs, 

hiats i sinalefes. 
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Tasca 3 - Com a casa  Elaborar un projecte de disseny d’un habitatge, presentar-lo i triar el millo r. 

 
 

Funcions lingüístiques 

  
 

Nocions específiques 

 
 

Estructures lingüístiques 

 

 
Informativa 

 
Habitatge i lloc de residència 

 
 Connectors: encara que, per molt que, mentre 

(que) + present de subjuntiu 

 Estructures de probabilitat, per expressar desig 
i per opinar 

 Expressions locatives: (a/al) davant (de), al fons 
(de), al costat (de), endavant... 

 Demanar informació sobre les característiques d’un 
habitatge, 
 Descriure habitatges i maneres de viure. 
 Explicar la decoració d’un lloc. 

 Situació 
 Entorn físic 
 Tipus d’habitatges 
 Distribució 

Valorativa Descripció de persones 
 Dir els requisits que ha de tenir un habitatge. 
 Opinar sobre la situació immobiliària. 

 Característiques dels veïns 
 Comparacions 

Expressiva i inductiva  

 Suggerir canvis en la distribució d’espais i en la decoració.  

 
 

Continguts gramaticals i lèxics 

    

 
Morfològics 

   
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

Pronoms Verbs 
 Productes de cada part de la 

 
 Normes bàsiques d'accentuació 

i dièresi.  Pronoms feble en funció d'Atribut i Predicatiu. 
 El pronom reflexiu es i l'adverbial hi. Combinació 

s'hi. 

 Futur i futur perfet d'indicatiu. 
 Present, perfet i imperfet de subjuntiu. 
 Condicional. 

llar (bany, saló, dormitori…) 

 Lèxic relacionat amb el sector 
immobiliari, amb l’habitatge  i 

Connectors Preposicions amb la decoració de la llar. 
 Encara que, per molt que, mentre (que) + present  Preposicions i locucions preposicionals.  

de subjuntiu.   
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Tasca 1 - Llepar-se'n els dits Recomanar una ruta culinària, explicar on són els restaurants i dir quines especialitats fan. 

 
Funcions lingüístiques 

 
Nocions específiques 

 
Estructures lingüístiques 

 

 
Valorativa 

 Comparar dues receptes. 
 Intercanviar informació sobre llocs per anar a menjar. 
 Opinar sobre hàbits culinaris i gastronòmics. 

Expressiva 

 Expressar gustos i preferències sobre menjars. 

Inductiva 

 Donar instruccions i consells per fer funcionar un aparell. 
 Explicar i escriure una recepta de cuina. 
 Explicar l’ús d’estris de cuina. 

 

Compres 

 Tipus d’establiment 
 Preus 

 
Gastronomia 

 Menjars i begudes 
 Noms dels productes 
 Ingredients de les receptes 

 
Alimentació, varietat culinària 

 Diverses modalitats de cuina 
(creativa, tradicional…). 

 
 Estructures temporals: tan bon punt, 

quan...+ subjuntiu/indicatiu. 

 Expressions de finalitat: per + infinitiu, 
perquè + subjuntiu. 

 Perífrasis i formes per expressar 
obligacions. 

 

Continguts gramaticals i lèxics 

   

 
Morfològics 

  
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

Pronoms 

 Substitució del CD determinat i indeterminat, el, la, 
els, les i en. 
 Funció adverbial d'en i hi. 
 Pronoms febles: me’l, te la, se’ls, us en, l’hi, n’hi, els 

hi, en, ho... 

Determinants 

 Numerals cardinals i ordinals. 
 Quantitatius indefinits: poc, gens, gaire... 

Verbs 

 Verbs coure, traure i fregir: present d'indicatiu, 
subjuntiu i imperatiu. 
 Verbs ser i estar per indicar qualitats. 
 Imperatiu. 
 Perífrasis d'obligació personals i impersonals; 

haver + de, caldre + que. 

Preposicions 

 Us partitiu de la preposició de. 

 
 Lèxic relacionat amb els 

menjars, la cuina i el 
parament de la taula 

 
 L'accentuació diacrítica del 

vocabulari bàsic. 

  
Sintaxi 

 Subordinades finals: per + infinitu, 
perquè + subjuntiu. 
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Tasca 2 - Jo, jo, jo... i els altres Escriure cartes d’opinió, intercanviar-les i contestar-les.   

 
Funcions lingüístiques 

 
Nocions específiques 

 
Estructures lingüístiques 

  

 
Informativa 
 Explicar el que ha dit algú. 
 Explicar i reclamar un mal servei. 

Valorativa 
 Parlar de les relacions i dels sentiments entre les persones. 
 Argumentar, exemplificar i concloure. 

Expressiva 
 Expressar opinions en una discussió formal. 
 Opinar i expressar acord, desacord, agraïment, temor... 

Socialitzadora 
 Demanar permisos, favors i oferir-se a fer una cosa. 

Metalingüística 
 Fer un resum. 

 
Reursos per argumentar a favor i 
en contra 

 Lèxic específic 
 Ordre de les oracions 

Vocabulari 

 Sentiments 
 Animals 

Descripció de persones 

 Característiques segons el 
caràcter. 

 
 Connectors: en primer lloc, tot i 

que, finalment, per una banda... 

 Connectors diàlògics: el que 
acabes de dir, vull dir, dono la 
paraula... 

 Estil indirecte. 

 Estructures per expressar 
obligacions i drets: tenir dret a, 
quedar prohibit... 

 Expressions per opinar i 
contraargumentar 

 
 Estructures per demanar 

permisos, favors i oferir-se 
a fer coses: fer res +  
infinitiu / que + present de 
subjuntiu / si + present 
d’indicatiu 

 Estructures per expressar 
acord, desacord, agraïment, 
desgrat...: estar d’acrod, 
saber greu, confiar... 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

    

 
Morfològics 

  
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

Pronoms 

 Correcció de lo neutre. 
 Indefinits: res, ningú, 

Verbs 

 Verbs de règim preposicional: atrevir-se a, 
començar a, dedicar-se a... 
 Correlació temporal entre l'indicatiu i el subjuntiu. 
 Imperatiu. 

Connectors 

 D'ordre, en primer lloc, per començar, d'una 
banda, d'altra, més endavant, finalment, per 
acabar, cada + període temporal... 
 D'afirmació: i tant, és clar, sens dubte, de debò... 
 De negació: de cap manera, i ara 
 Connectors dialògics: el que acabes de dir, vull 

dir, dono la paraula... 

 
 Lèxic relacionat amb els 

animals 

 Lèxic relacionat amb les 
avaries dels aparells 

 Verbs relacionats amb els 
sentiments i les relacions 
socials i laborals 

 Pronunciació de la vocal neutra. 

 Pronunciació vocàlica de la e i la o. 

 
Sintaxi 

 L'estil indirecte. 
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Tasca 3 - El món d'avui... i el de demà Elaborar un text on s’expliqui un món ideal.   

 
Funcions lingüístiques 

 
Nocions específiques 

 
Estructures lingüístiques 

  

 
Informativa 

 
Descripció del present, del passat i 
predicció del futur 

 Recursos per explicar fets passats, 
presents i plantejar futuribles. 

Vocabulari 

 Sistemes polítics 
 Institucions 
 ONG 
 Ecologia 
 Esport 
 Art i literatura 

Cultura 

 Llista d’escriptors catalans 

 Connectors per expressar 
 
 Estructures per opinar: crec 

que + indicatiu, tant de bo 
que + present de 
subjuntiu... 

 Estructures temporals: 
passat perifràstic + quan + 
imperfet d’indicatiu... 

 Explicar diversos sistemes de govern. conseqüència, condició, finalitat... 

Valorativa  Estructura per expressar 

 Explicar problemes d’ordre ecològic i donar-hi solucions . 
 Opinar i fer hipòtesis de present, de futur i respecte del 

imminència: estar a punt de + 
infinitiu. 

passat sobre política, solidaritat, ecologia, esport, arts i  Estructures per fer prediccions de 
models de família. futur i hipòtesis: caldrà + infinitiu, 

Expressiva 

 Explicar experiències personal relacionades amb la 

que + subjuntiu, si + imperfet de 
subjuntiu + condicional... 

solidaritat.  

Inductiva  

 Entendre i donar instruccions per fer un exercici físic. 
 Fer retrets. 

 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

    

 
Morfològics 

  
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

Connectors Verbs 

 Imperatiu i present de subjuntiu de 
verbs que indiquen moviment: seure, 
moure, caure, jeure, córrer... 

 Expressions per expressar esperança, 
 
 Pronunciació i ortografia de la essa 

sorda i sonora. 

 Pronunciació i ortografia dels sons 
oclusius, laterals, fricatius i africats. 

 Conjuncions i locucions conjuntives de coordinació i 
subordinació: i, ni, o, o bé si no; encara que, atès 
que, tot i que, sinó, més aviat; cada vegada que 
sempre que, abans que; després que; si... 

alleujament, confiança, seguretat i 
inseguretat, penediment, 
indiferència,     sorpresa,    resignació, 
impaciència, conformitat i 

  
Sintaxi 

 Oracions subordinades 
consecutives, finals, causals, 
condicionals... 

 Distinció entre si no i sinó. disconformitat... 

 Connectors per expressar conseqüència, condició i  -Lèxic relacionat amb la política, la 
finalitat. solidaritat, l’ecologia, l’esport, les arts 

 i els models de família. 
 



6. NIVELL INTERMEDI B2 
 

6.1 DEFINICIÓ DEL NIVELL INTERMEDI B2 
Els ensenyaments de Nivell Intermedi B2 tenen com a referència el nivell B2 (Avançat) del Marc Europeu Comú de 

Referència. 

Capaciten l'alumnat per utilitzar de manera autònoma l'idioma, receptivament i productivament, tant oralment 
com per escrit, així com per mediar entre usuaris de diferents llengües. 

L'alumnat ha de ser capaç d'actuar de manera independent i amb eficàcia en contextos en què s'utilitza l'idioma 
per desenvolupar relacions socials i personals, dur a terme estudis preterciaris i treballar en entorns ocupacionals que 
requereixin cooperació i negociació sobre assumptes que hi siguin habituals. 

Caldrà adquirir les competències que assegurin prou fluïdesa i naturalitat perquè la comunicació es dugui a terme 
sense esforç, tant en les situacions habituals com en d'altres de més específiques o de més complexitat i sobre 
aspectes tant concrets com abstractes de temes generals o del propi interès o camp d'especialització. 

Això implica el control d'un llenguatge estàndard, en una varietat de registres, estils i accents, que contengui 
estructures complexes i variades i un repertori lèxic que inclogui expressions idiomàtiques d'àmbit general i ús 
freqüent i que permeti apreciar i expresar matisos de significat. 

 
6.2 OBJECTIUS DELS ENSENYAMENTS DE NIVELL INTERMEDI B2 

Al llarg del nivell Intermedi B2, l’alumne ha d’adquirir la capacitat de : 

a) Utilitzar l’idioma en un ventall ampli de situacions de la vida quotidiana, d’aprenentatge i d’altres, i com a mitjà 
d’expressió personal, amb eficàcia, fluïdesa i amb un grau elevat de precisió i d’adequació del discurs a la  
situació comunicativa. 

b) Optimitzar el coneixement dels valors i trets d’altres cultures, havent-los contrastat amb els propis, amb 
l’objectiu d’afavorir i enriquir la comunicació. 

c) Utilitzar estratègies lingüístiques i d’aprenentatge per monitoritzar els propis errors i reflexionar sobre les 
mancances en l’expressió i en la comprensió. 

d) Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials lligats a la llengua i als diferents registres i reconèixer i 
entendre diferents varietats de la llengua. 

e) Desenvolupar i utilitzar estratègies que permetin l'aprenentatge autònom de llengües i l'aprofundiment en el 
coneixements lingüístics i culturals sobre la llengua objecte d'estudi. 

f) Integrar i combinar el conjunt de les competències, habilitats, estratègies i actituds que formen part del bagatge 
personal previ o adquirit al llarg del procés d’aprenentatge d’un o més idiomes per desenvolupar una 
competència plurilingüe i pluricultural. 

Pel que fa als objectius del nivel per destreses que es presenten tot seguit, per a cada tipus d'activitat, l'objectiu general defineix 
l'abast, les limitacions i les condicions que s'apliquen a tots els objectius específics. 

 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre el sentit general, la informació essencial, els 
punts principals, els detalls més rellevants i les opinions i 
actituds, tant explícites com implícites, dels parlants en textos 
orals: 

- complexos; 

- sobre temes tant concrets com abstractes; 

- entorn d'assumptes o temes generals, relativament 
coneguts o d'actualitat, o del propi camp d'especialització o 
d'interès; 

- en una varietat estàndard no gaire idiomàtica; 

- articulats a velocitat normal; 

- transmesos a través de qualsevol canal; 

- fins i tot en condicions d'audició que no siguin bones. 

a) Comprendre declaracions i missatges, anuncis, avisos i 
instruccions detallats, transmesos en viu o per mitjans tècnics. 

b) Comprendre amb detall i amb independència del canal el que 
es diu en transaccions i gestions de caràcter més o menys 
habitual, fins i tot amb renou de fons, sempre que es pugui 
demanar confirmació. 

c) Comprendre, amb el suport d'imatges (esquemes, gràfics, 
fotografies, vídeos, etc.) presentacions, xerrades, discursos i 
altres presentacions públiques, acadèmiques o professionals 
extensos i lingüísticament complexos, si estan ben estructurats i 
tenen marcadors que en guien la comprensió. 

d) Comprendre el contingut i les implicacions generals de 
converses i discussions informals relativament extenses i 
animades i captar-hi matisos com ara la ironia si están indicats 



 amb marcadors explícits, sempre que l'argumentació sigui clara. 

e) Comprendre amb detall els arguments principals, les actituds 
i les idees que destaquen els interlocutors en converses i 
discussions formals sobre procediments, línies d'actuació i 
altres assumptes. 

f) Comprendre documentals, notícies i reportatges d'actualitat, 
entrevistes, debats, espectacles teatrals i pel·lícules amb un 
llenguatge clarament articulat i identificar-hi el to del qui hi 
intervé. 

 
 
 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre amb prou facilitat el sentit general, la 
informació essencial, els punts principals, els detalls més 
rellevants i les opinions i actituds, tant explícites 

com implícites, de l'autor en textos escrits: 

- complexos; 

- sobre temes tant concrets com abstractes; 

- entorn d'assumptes o temes generals, relativament 
coneguts o d'actualitat, o del propi camp d'especialització o 
d'interès; 

- en una varietat estàndard que contengui expressions 
idiomàtiques d'ús comú; 

- sempre que se'n puguin rellegir les seccions difícils. 

a) Comprendre instruccions, indicacions i altres 
informacions tècniques, incloent-hi detalls sobre 
condicions i advertiments. 
b) Identificar ràpidament el contingut i la importància de 
notícies, articles i informes sobre una àmplia gamma de temes. 
c) Comprendre informació detallada de textos de referència i 
consulta. 
d) Comprendre informació específica de textos oficials, 
institucionals o corporatius. 
e) Comprendre el contingut, la intenció i les implicacions de notes, 
missatges i correspondència personal en qualsevol suport 
(incloent-hi fòrums, blogs, xarxes socials, etc.) en què es transmeti 
informació detallada i 
s'expressin, justifiquin i argumentin idees i opinions. 
f) Llegir correspondència formal i captar-ne el significat essencial i 
comprendre'n els detalls i implicacions rellevants. 
g) Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i 
reportatges sobre temes d'actualitat o especialitzats, en què 
l'autor adopta punts de vista, presenta i desenvolupa arguments i 
expressa opinions de manera tant implícita 
com explícita. 
h) Comprendre textos literaris i de ficció contemporanis d'estil 
simple i llenguatge clar, amb l'ajut esporàdic de diccionaris. 

 
 
 
 
 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- dins el sobre temes diversos d'interès general, personal o 
dins el propi camp d'especialització propi camp d'interès o 
especialització; 

- amb registre i estil adequalts a la situació comunicativa; 

- amb prou fluïdesa i espontàneitat com per no provocar 
tensió als oients o interlocutors; 

- amb una pronúncia i una entonació clares i naturals, 

- amb un grau relativament alt de correcció, sense errors 
que conduesquin a malentesos o amb correcció dels que 
es produesquin; 

- amb un lèxic precís i variat, tot i alguna confusió, 
vacil·lació o recurs ocasional a circumloquis. 

més o menys habituals sol·licitant i donant informació i 
explicacions, expressant clarament la pròpia postura i les 
expectatives i argumentant satisfactòriament per resoldre 
els conflictes que hi sorgesquin 

a) Participar activament en converses i discussions informals sense 
provocar cap tensió, transmetent emocions i resaltant la 
importància del que diu i sense fer riure ni molestar 
involuntàriament, tot descrivint-hi amb detall fets, experiències, 
sentiments, reaccions, somnis, esperances i ambicions i 
responent als dels interlocutors amb comentaris adequats; 
expressant, defensant amb convicció i justificant de manera 
persuasiva opinions, creences i projectes; avaluant propostes 
alternatives; donant explicacions; fent hipòtesis i responent-hi. 

b) Prendre la iniciativa en una entrevista ampliant i desenvolupant 
les pròpies idees sense gaire ajut o obtenint-ne de 
l'entrevistador si cal. 

Participar activament i adequada en converses, reunions, 
discussións i debats formals en els àmbits públic, acadèmic 
o professional, esbossant-hi amb claretat un assumpte o un 
problema i comparant els avantatges i els inconvenients de 
diferents enfocaments, oferint, explicant i defensant 
opinions i punts de vista, avaluant propostes alternatives, 
formulant hipòtesis i responent-hi 



ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESC RI TS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

Produir i coproduir, textos escrits 

- de certa extensió; 

- ben organitzats, clars i prou detallats; 

a) Emplenar qüestionaris i formularis detallats amb informació 
complexa de tipus personal, públic, acadèmic o professional, 
incloent-hi preguntes obertes i seccions de producció lliure (p. 
ex. per contractar un servei, fer una sol·licitud o contestar una 
enquesta). 

- amb un registre i un estil adequats eficaçment a la 
situació comunicativa; 

b) Escriure un currículum vitae detallat o una carta de motivació, 
detallant-hi i ampliant la informació rellevant. 

- sobre una àmplia gamma de temes generals, 
d'interès personal o relacionats amb el propi camp 
d'especialització; 

- amb un ús adequat d'una àmplia gamma de 
recursos lingüístics propis de la llengua escrita; 

- amb un lèxic precís i variat, tot i alguna confusió o el 
recurs ocasional a circumloquis;amb un grau 
relativament alt de correcció, sense faltes que 
conduesquin a malentesos 

c) Escriure notes, anuncis i missatges en què es transmeti o 
sol·liciti informació, amb el grau de detall que correspongui a la 
situació comunicativa, incloent-hi si escau explicacions i 
opinions, resaltant els aspectes importants i respectant les 
convencions del gènere i tipus textuals, les normes de cortesia i, 
si escau, l'etiqueta. 

d) Prendre notes prou detallades sobre aspectes que es considerin 
importants durant una conferència, presentació o xerrada 
estructurada amb claredat sobre un tema conegut, encara que 
la concentració en els mots faci perdre alguna informació. 

 e) Prendre notes en què es recullin les idees principals, els 
aspectes rellevants i detalls importants durant una entrevista, 
conversa formal, reunió o debat ben estructurats. 

 f) Escriure correspondència personal en qualsevol suport i 
comunicar-se amb seguretat i eficàcia en fòrums, blocs, xarxes 
socials, etc. en què s'expressen notícies i punts de vista, es 
transmet emoció, es resalta la importància personal de fets i 
experiències i es comenten les intervencions dels corresponsals 
o d'altri. 

 g) Escriure, en qualsevol suport, correspondència formal dirigida a 
institucions públiques o privades i a empreses, en què es doni o 
sol·liciti informació detallada i s'expliquin i justifiquin amb prou 
detall els motius d'accions, tot respectant les convencions 
formals i de cortesia escaients. 

 h) Escriure informes d'extensió mitjana, d'estructura clara i en 
format convencional, en què s'exposi un assumpte amb cert 
detall i es desenvolupi un argument, raonant a favor o en contra 
d'un punt de vista, explicant avantatges o inconvenients de 
diverses opcions i aportant conclusions justificades i 
suggeriments sobre futures o possibles línies d'actuació. 

 i) 

 
 

ACTIVITATS  DE MEDIACIÓ 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Mediar, directament o en mode diferit, entre parlants 
que usen la llengua meta o diferents llengües incloent 
aquesta, 

- tant en situacions habituals com en 
d'altres de més específiques o 
complexes; 

- en els àmbits personal, públic, educatiu i 
ocupacional; 

- transmetent el sentit general, la 
informació essencial, els punts principals, 
els detalls rellevants i les opinions i 
actituds, tant explícites com implícites; 

- sobre aspectes tant abstractes com 
concrets de temes generals o del propi 
interès o camp d'especialització; 

a) Transmetre oralment o per escrit a tercers, en forma resumida 
o adaptada, el contingut de textos orals o escrits 
conceptualment i estructuralment complexos (p. ex., 
presentacions, documentals, entrevistes, converses, debats, 
articles), sempre que siguin en una varietat estàndard i estiguin 
ben organitzats i que es pugui tornar a llegir o escoltar seccions 
difícils. 

b) Sintetitzar i transmetre a tercers, oralment o per escrit, 
informació de recopilada de diversos textos escrits procedents 
de diverses fonts (p. ex., de diferents mitjans de comunicació de 
diferents informes o documents sobre un tema) 

c) Interpretar durant intercanvis entre persones conegudes en els 
àmbits personal i públic (p. ex., en reunions, cerimònies, 
esdeveniments o visites), sempre que es pugui demanar 
confirmació d'alguns detalls. 

d) Interpretar durant intercanvis formals (p. ex., en una reunió de 
feina), sempre que es pugui haver preparat i es puguin demanar 
confirmacions o aclariments. 

e) Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents  
llengües transmetent la informació, les opinions i els arguments 
rellevants, comparant i contrastant els avantatges i els 



 inconvenients de diferents postures i arguments, expressant les 
pròpies opinions amb claredat i amabilitat i oferint 
suggeriments. 

f) Prendre notes escrites per a tercers, prou precises i 
organitzades, en què es recullin els punts i aspects més 
rellevants d'una prsentació, conversa o debat clarament 
estructurat i en una varietat estàndard. 

g) Resumir per escrit els punts principals, els detalls i els punts de 
vista, opinions i arguments expressats en converses clarament 
estructurades i articulades a velocitat normal i en una varietat 
estàndard. 

h) Resumir per escrit notícies, fragments d'entrevistes o 
documentals que contenguin opinions, arguments i anàlisis, així 
com la trama i la seqüència d'esdeveniments de pel·lícules, 
esquetxos o peces teatrals. 

 
 
 

6.3 COMPETÈNCIES I CONTINGUTS DE NIVELL INTERMEDI B2 
 

Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics. 
 

Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producción i a la coproducció de textos orals i escrits dels 
aspectes socioculturals i sociolingüístics: 

 
 Continguts socioculturals 

 Llenguatge no verbal:
- cinèsica, mímica, proxèmica i parallenguatge 
- gestualitat i salutacions (acomiadaments: donar la mà, besades, abraçades, etc.) 
- proximitat física, contacte visual 
- gestualitat explícita 
- modulació de la veu per expressar estats d’ànim 

 Vida quotidiana i les seves condicions
- Relacions personals i convencions socials: relacions familiars i intergeneracionals (tipus de família), 

l’estructura social (relacions intergrupals), normes de cortesia segons la situació i els protagonistes, 
relacions amb els superiors i amb els companys en l’àmbit professional, la puntualitat (valor i excuses 
acceptables), convencions a l'hora de pagar (propines, convidar, compartir, etc.), les relacions entre 
gèneres (rols), les relacions amb les autoritats i l’administració en general: convencions, estereotips, les 
relacions entre veins, les jerarquies pròpies de la cultura, cerimònies i celebracions: (bodes, bateigs, 
aniversaris, etc.), els temes tabú 

- Valors, creences i actituds: festivitats i tradicions importants; creences, supersticions, prejudicis i tabús 
mes estesos; el sentit de l'humor: referents d’àmbit general. acudits simples recurrents d'àmbit general; 
minories religioses, ètniques, etc.; expressions de saviesa po-pular: refranys, proverbis molt comuns i 
d'àmbit general; rituals religiosos 

- Menjars i àpats: tipus d'establiments de restauració, comportament durant els àpats 
- Consum: horaris comercials, obertura en festius, períodes de rebaixes, liquidacions, ofertes, etc.; tipus i 

característiques dels establiments (dimensions, disposició, classificació, etc) 
- Entorn laboral: descansos, pauses i motius justificats d’absència a la feina; conciliació de la vida laboral i 

familiar 
- Habitatge: tipus i característiques generals (disposició, mobiliari bàsic, espais compartits, etc.); 

prevalència de l’habitatge en propietat o de lloguer; condicions habituals de lloguer: terminis, drets, 
contractes; allotjament temporal: tipus (hotels, pensions, cases rurals, càmpings i altres); allotjament 
compartit (pis d’estudiants, residències estudiantils, intercanvis, etc.) 

- Salut i assistència social: sistema sanitari: funcionament, urgències, etc 
 Educació: característiques generals del sistema escolar; sistema de qualificacions; ària i la formació al llarg de la vida
 Lleure i cultura

- festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants 



- referents culturals i artístics significatius (literartura, música, cinema, arts escèniques, 
etc.): referents més destacats (obres, autors…) 

- música, teatre i dansa popular i tradicional 
- formes d’oci tradicionals i contemporànies 
- activitats a l’aire lliure 
- les arts escèniques: hàbits i referents destacables 
- els esports més populars 
- l’oci passiu: la televisió (hàbits de consum) 
- patrimoni cultural i natural 
- museus i llocs d’interès cultural molt coneguts 
- viatges i turisme: destinacions freqüents i hàbits 

 Geografia: territoris i àmbits més importants en què es parla la llengua, com a L1 o L2; ciutats i llocs més 
significatius: trets destacats

 Medi ambient: característiques de la climatologia; la consciència ecològica general de la població; hàbits de consum 
responsable i de gestió de residus

 Participació ciutadana: marc institucional bàsic i mecanismes de participació; gestió de la immigració; voluntariat; 
les ong més importants

 Mitjans de comunicació
- premsa escrita (en paper i digital): capçaleres de referència i les seves tendències sociopolítiques 

- televisió i ràdio: canals de referència i les seves tendències 

- programes de ràdio i televisió molt coneguts 

- presència i ús general d’internet i xarxes socials 

 
 Continguts sociolingüístics 

 Cortesia lingüística i convencions

- salutacions i comiats: contextos formal, informal i familiar 
- formes de tractament: en les relacions entre iguals i en relacions jeràrquiques 
- fórmules de cortesia pròpies de contextos formals per sol·licitar permís, ajuda, un servei o producte, expressar agraïment, 

demanar perdó, fer compliments i reaccionar-hi, reaccionar a una invitació o convidar algú 
- fórmules per felicitar, brindar, mostrar empatia 
- convencions de la correspondència semiformal i formal 
- convencions de la conversa telefònica 

 Referents
- frases fetes freqüents d'àmbit general 
- el doble sentit d’expressions freqüents: reconeixement i assaig d’ús 

- sentit, àmbit i connotació de les expressions malsonants d’àmbit general més freqüents: reconeixement i 
contextualització 

 Registre
- distinció del llenguatge oral i l'escrit 
- distinció i selecció de registres: formal, informal o familiar, segons la situació i els interlocutors 
- implicacions dels canvis de registre 
- expressions col·loquials i d'argot molt freqüents 
- varietats principals de la llengua estàndard 

 Varietats
- relació entre l’estàndard i les altres varietats 
- varietats diatòpiques més importants: estatus, identificació de característiques destacades i connotacions 

 Contacte de llengües
- minories lingüístiques. 
- koinés i llengües internacionals: àmbits d’ús. 



Competència i continguts estratègics 
 
 

Activitats de comprensió de textos orals Activitas de comprensió de textos escrits 

Coneixement i ús de les estratègies de la comprensió textos 
orals: 

- Estratègies de planificació: 

- Mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre el tipus 
de tasca i tema. 

- Distinció del tipus de comprensió (sentit general, informació 
essencial, punts principals, detalls rellevants o opinions i/o 
actituds implícites). 

- Estratègies d’anticipació: 

- Formulació d'hipòtesis sobre contingut i context. 

- Estratègies d'identificació i inferència: 

- Identificació del tipus textual per adaptar-hi la comprensió. 

- Inferència i formulació d'hipòtesis sobre significats a partir 
de la comprensió d'elements significatius, lingüístics i/o 
paralingüístics (suport gràfic, imatge, vídeo, trets 
prosòdics…). 

- Identificació de les idees principals mitjançant escola atenta. 

- Comprovació de la comprensió a partir d'indicis contextuals. 

- Estratègies de control i reparació: 

- Comprovació d'hipòtesis: ajust de les claus d'inferència amb 
els esquemes de partida. 

- Reformulació d'hipòtesis a partir de la comprensió de nous 
elements. 

 
 

-Coneixement i ús de les estratègies de la comprensió de textos 
escrits: 

- Estratègies de planificació: 

- Mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre el tipus de 
tasca i tema. 

- Distinció del tipus de comprensió (sentit general, informació 
essencial, punts principals, detalls rellevants o opinions i/o 
actituds implícites). 

D’anticipació: 

- Formulació d'hipòtesis sobre contingut i context. 

- Estratègies d'identificació i inferència: 

- Identificació del tipus textual per adaptar-hi la comprensió. 

- Inferència i formulació d'hipòtesis sobre significats a partir de la 
comprensió d'elements significatius, lingüístics i/o 
paralingüístics (suport, imatges i gràfics, trets ortotipogràfics…). 

- Estratègies de control i reparació: 

- Comprovació d'hipòtesis: ajust de les claus d'inferència amb els 
esquemes de partida. 

- Reformulació d'hipòtesis a partir de la comprensió de nous 
elements. 

Activitats de producción i coproducció de textos orals Activitas de producción i coproducció de textos escrits 

Coneixement i ús de les estratègies de la producció i 
coproducció de textos orals: 

- Estratègies de planificació: 

- Activació d’esquemes mentals sobre l'estructura de 
l'activitat i el text específics (p. ex.: presentació > 
presentació formal). 

- Identificació dels buits d'informació i opinió i valoració 
del que pot donar-se per descomptat. 

- Preparació, mitjançant apunts, petits guions o mapes 
conceptuals, d’un missatge estructurat i adequat als 
models i fórmules de cada tipus de text. 

- Planificació del que s’ha de dir i dels mitjans 
d’expressar-ho davant una situació potencialment 
incòmoda o complicada. 

- Reflexió sobre el que s’ha de dir i l’efecte que pot tenir 
sobre els oients/interlocutors. 

- Estratègies d’execució: 

- Adequació del text al destinatari, el context i el canal: 
registre i característiques discursives. 

- Explotació màxima dels coneixements previs (p. ex.: 
utilització d’un llenguatge ‘prefabricat’, etc.). 

- Estratègies de compensació: 

Compensació de les mancances lingüístiques mitjançant: 

-Procediments lingüístics, com ara la definició, la paràfrasi 
o la derivació a partir de mots coneguts. 

- Evitació d’expressions que poden provocar una 
dificultat. 

- Procediments paralingüístics o paratextuals: sol·licitud 
d'ajuda, assenyalament d'objectes, dixi, accions que 
aclareixin significats, llenguatge corporal culturalment 
pertinent (gestos, expressions facials, postures, 
contacte visual o corporal, proxèmica), reproducció de 
sons o trets prosòdics convencionals. 

- Estratègies de reparació: 

Coneixement i ús de les estratègies de la producció i 
coproducció de textos escrits: 

- Estratègies de planificació: 

- Activació d’esquemes mentals específics sobre l'estructura de 
l'activitat i el text (com ara una carta de presentació, un 
informe,…). 

- Identificació dels buits d'informació i opinió i valoració del que 
pot donar-se per descomptat. 

-Identificació i ús de símbols, imatges i altres codis per 
transmetre el to, els elements prosòdics i aspectes 
emocionals/afectius. 

- Estratègies d’execució: 

- Explotació màxima dels coneixements previs (p. ex.:utilització 
d’un llenguatge ‘prefabricat’, etc.) 

- Selecció del registre i les característiques discurisves adequades 
al deltinatari, el context i el canal. 

- Adequació del missatge als models i fórmules de cada tipus de 
text. 

- Recurs a la redundància en la interacció en línia. 

-Elaboració d’esborranys. 

-Avaluació de les aportacions, comentaris i contribucions d’altri 
amb una planificació en esborrany. 

- Estratègies de compensació: 

- Reajustament de la tasca (una versió més modesta) o el 
missatge (fent concessions en el que realment es voldria 
expressar), després de valorar les dificultats i els recursos 
disponibles. 

-Compensació de les mancances lingüístiques mitjançant 
procediments lingüístics, com ara la definició, la paràfrasi o 
la derivació a partir de mots coneguts. 

- Estratègies de reparació: 

- Localització i aplicació adequada dels recursos lingüístics o 
temàtics (ús d'un diccionari o gramàtica, obtenció d'ajuda, etc.). 

- Monitorització dels errors comuns i reparació quan lse n’és 



Control de l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant: 

- Petició i oferiment d'aclariment i reparació de la 
comunicació. 

- Autocorrecció i monitorització dels errors habituals, i 
reparació quan se n’és conscient o quan provoquin un 
malentès. 

- Confecció de llistes d'errors freqüents i posterior 
monitorització conscient del discurs oral per localitzar- 
los-hi i corregir-los-hi. 

- Estratègies d’interacció: 

-Explotació de les expressions apropiades per intervenir 
en una conversa. 

-Ús de frases comodí per guanyar temps i mantenir la  
paraula mentre es formula el que s’ha de dir. 

- Comentari i seguiment de les afirmacions i inferències 
d'altri per facilitar el manteniment de la conversa. 

- Confirmació de la comprensió i invitació dels altres a 
participar en la conversa. 

-Resum de la conversa en un moment donat i proposta de 
passes a seguir. 

- Demanda d’explicació o clarificació d’idees complexes o 
abstractes per assegurar la comprensió en converses 
informals, quan la velocitat del discurs és ràpida o 
l’accent no és familiar. 

- Formulació de preguntes a un membre del grup per 
clarificar un tema que és implícit o mal articulat 
transmetre el to, els elements prosòdics i aspectes 
emocionals/afectius. 

conscient o quan provoquin un malentès. 

- Estratègies d’interacció: 

- Col·laboració en el desenvolupament d'una tasca compartida 
mitjançant la formulació de propostes, respostes a 
suggeriments, etc. 

-Definició d'una tasca compartida perquè altres hi 
contribuesquin. 

-Relació del que s’ha escrit amb les contribucions d’altri. 

- Demanda i oferta d'aclariments del que s'ha escrit. 

- Control de l'efecte i l'èxit del discurs mitjançant petició i 
oferiment d'aclariment i reparació de la comunicació. 

Activitats de mediació 

Coneixement i ús de les estratègies de la mediació: 

- Lligam amb els coneixements previs: 

- Formulació de preguntes i informació amb la intenció d’animar els altres a relacionar la informació amb les experiències i els 
coneixements previs. 

- Explicació del nou concepte o procediment mitjançant la comparació i contrast amb altres que són familiars per a tots els 
interlocutors. 

- Exemplificació referida a experiències quotidianes compartides comunes a l’hora d’explicar el funcionament d’un aparell o un 
altre objecte. 

- Amplificació: 

- Ús de diverses paràfrasis, reformulacions i repeticions per clarificar una informació. 

- Ús d’exemples concrets i repetició dels punts clau. 

- Simplificació: 

-Identificació i remarca (postil·les, subratllat, destacat, etc.) d'informació essencial explícita d'un text d’interés comú. 

- Desglossament d'informació: 

-Presentació simplificada de textos instruccionals i informatius breus en forma de llistat de punts separats. 

-Transformació d’un procés complex en una sèrie d’instruccions més senzilles. 

- Identificació de la informació relacionada o repetida en un text i compil·lació perquè el misstage esencial sigui més clar. 

-Supressió de les parts d'un text no rellevants per als interlocutors a fi que el contingut essencial els sigui més accessible. 

- Adaptació del discurs 

-Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars (com ara articles breus de revistes, 
entrevistes) per facilitar-hi l'accés d’altri. 

- Cooperació i demanda d’aclariments 

(Vegeu estratègies de producció i coproducció oral i escrita: interacció.) 

 
Competència i continguts funcionals 

 
Reconeixement i realització de les funcions comunicatives mitjançant els seus exponents més comuns en la llengua segons l'àmbit i el 

context comunicatius: 

 Actes fàtics o solidaris (socialitzar): 
- Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes. 
- Interessar-se per algú o alguna cosa. 



- Lamentar, demanar i acceptar disculpes. 
- Demanar i donar informació sobre algú. 
- Felicitar i respondre a una felicitació. 
- Acceptar o rebutjar una invitació, ajuda o oferiment. 
- Expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o de no fer alguna cosa. 
- Compadir-se, defensar-se. 

 Actes assertius (donar i sol·licitar informació): 
- Donar i demanar dades personals.. 
- Demanar i donar informació identificació, preus i hora. 
- Preguntar i dir a qui pertany alguna cosa. 
- Referir-se a accions habituals o del món present. 
- Referir-se a accions que succeeixen en el moment que es parla. 
- Descriure persones, objectes i, situacions. 
- Descriure el temps atmosfèric. 
- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat.- Narrar i preguntar sobre un fet o succés passat. 
- Donar i demanar informació sobre un fet. 
- Ser capaç d’expressar el coneixement, el desconeixement, l’opinió i la creença d’un fet. 
- Afirmar, anunciar, acusar, admetre, postil·lar, atribuir, confirmar la veracitat d’un fet, corroborar, desmentir, 

predir, assentir i classificar aquest fet. 
- Enumerar en una explicació. 
- Mostrar-se a favor o en contra d’una proposta o idea. 
- Fer descripcions referents al treball, persones, caràcter, i experiències. 
- Demanar i donar informació sobre accions i projectes referits al moment present, al passat i al futur. 
- Expressar acord i desacord. 
- Informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions. 
- Rectificar i corregir informació. 

 Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions): 
- Expressar gustos i preferències. 
- Expressar coneixement o desconeixement. 
- Manifestar interès o desinterès. 
- Expressar acord o desacord.- Demanar i donar informació sobre un estat o sensació física i per la salut: fred o 

calor, son, gana o set, gust, benestar o malestar. 
- Manifestar interès o desinterès. 
- Expressar preferències. 
- Demanar i donar informació sobre els estats d'ànim més comuns: avorriment, satisfacció o insatisfacció, 

admiració, interès, estima, alegria, etc. 
- Demanar i donar informació sobre actituds davant determinades situacions com ara estima, simpatia, dubte, 

preferència, antipatia o admiració. 
- Expressar emocions i sentiments com ara alegria, felicitat, decepció, esperança, satisfacció, tristesa o 

molèstia. 

 Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció): 
- Demanar i donar informació sobre un estat o sensació física i per la salut: fred o calor, son, gana o set, gust, 

benestar o malestar. 
- Manifestar interès o desinterès. 
- Expressar preferències. 
- Demanar i donar informació sobre els estats d'ànim més comuns: avorriment, satisfacció o insatisfacció, 

admiració, interès, estima, alegria, etc. 
- Demanar i donar informació sobre actituds davant determinades situacions com ara estima, simpatia, dubte, 

preferència, antipatia o admiració. 
- Expressar emocions i sentiments com ara alegria, felicitat, decepció, esperança, satisfacció, tristesa o 

molèstia. 

 Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions) 
- Expressar gustos i preferències. 
- Expressar coneixement o desconeixement. 
- Manifestar interès o desinterès. 



- Expressar acord o desacord.- Demanar i donar informació sobre un estat o sensació física i per la salut: fred o 
calor, son, gana o set, gust, benestar o malestar. 

- Manifestar interès o desinterès 
- Expressar preferències. 
- Demanar i donar informació sobre els estats d'ànim més comuns: avorriment, satisfacció o insatisfacció, 

admiració, interès, estima, alegria, etc. 

 Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció): 
- Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions) 
- Demanar i donar informació sobre un estat o sensació física i per la salut: fred o calor, son, gana o set, gust, 

benestar o malestar. 
- Manifestar interès o desinterès. 
- Expressar preferències. 
- Demanar i donar informació sobre els estats d'ànim més comuns: avorriment, satisfacció o insatisfacció, 

admiració, interès, estima, alegria, etc. 
- Demanar i donar informació sobre actituds davant determinades situacions com ara estima, simpatia, dubte, 

preferència, antipatia o admiració 

 
Competència i continguts discursius 

 
Coneixement i comprensió i aplicació de models contextuals i patrons textuals variats. 

 
 Context

 Característiques del context: 
- segons l'àmbit d'acció general i l'activitat comunicativa específica 
- segons els participants (trets, relacions, intenció comunicativa) 
- segons la situació (canal, lloc, temps) 

 Expectatives generades pel context: 
- tipus, format i estructura textuals 
- registre i estil 
- tema, enfocament i contingut 
- patrons sintàctics, lèxics, fonetico-fonològics i ortotipogràfics 
- comunicació no verbal (textos orals): gestos, to de veu, etc. 
- comunicació no verbal (textos escrits): imatges, gràfics, tipografies, etc. 

 
 Organització i estructuració del text:

 Segons macrofunció textual 

- Seqüència dialogal: seqüències fàtiques d'iniciació i cloenda, seqüències transaccionals. 

- Seqüència descriptiva amb punt de vista objectiu o subjectiu: ancoratge, aspectualització i relació; amb inserció de 
seqüències narratives i expositives. 

- Seqüència narrativa: situació inicial, complicació, acció, resolució, situació final; amb inserció de seqüències descriptives i 
dialogals en estil indirecte. 

- Seqüència expositiva: presentació, desenvolupament, conclusió; amb inserció i desenvolupamentde subtemes (afirmació, 
exemplificació, classificació, analogia, definició) i seqüències descriptives. 

- Seqüència argumentativa: qüestió, tesi, argument, contraargument, reserva, conclusió; amb inserció de subtemes 
(constatacions, regles generals, cites, exemples...) i de seqüències descriptives, narratives i expositives. 

 Progressió temàtica 

- Progressió lineal (el tema esdevé rema) 

- Progressió per tema constant (el tema es manté) 

- Progressió derivada per tema fragmentat (el tema es dissocia) 

- Ruptures temàtiques: 
En la seqüència narrativa: canvi de personatge, canvi de pla (primer pla-rerefons); inserció de seqüències 

En les seqüències expositives i argumentatives: introducció d'oposicions, causes, conseqüències, generalitzacions 
(abstracció), particularitzacions (exemplificacions, etc.); inserció de seqüències 



En les seqüències dialogals: inserció de seqüències 
 
 Cohesió

a) Elements prosòdics [textos orals]: entonació focalitzadora, pauses 

b) Elements ortotipogràfics [textos escrits]: 

- puntuació: en separació de frases, incisos, el·lipsis, subordinació, focalitzacions; en cites i diàlegs; puntuació convencional 
(sigles, abreviatures, cites, dates...) 

- signes d'interrogació i exclamació, parèntesis, cometes, etc. 

- disposició en paràgrafs 

- abreviatures i símbols usuals 

c) Mecanismes de referència: 

- dixi (demostratius, adverbis de lloc i temps, etc.) 

- anàfora i catàfora (pronoms personals, demostratius, possessius, relatius, proformes verbals i adverbials) 

- el·lipsi 

- correlació de temps verbals 

- concordança (persona, gènere, nombre, cas) 

- cohesió lèxica (repetició parcial, sinonímia) 

d) Connexió textual i composició oracional: operadors discursius: addició (continuïtat, intensificació, distribució, 
generalització, digressió, especificació), disjunció (reformulació, exemplificació, resum), contrast (oposició, concessió, 
restricció, contraposició), consecució (conseqüència, conclusió) 

e) Interacció 

- recursos per presa, manteniment i cessió del torn de paraula 

- control·ladors de contacte 

- recursos dilatoris (mots falca, etc.) 
 
 Gèneres textuals.

 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Interacció: 

- converses quotidianes de tot tipus, socials i transaccionals. 

- converses telefòniques i videoconferències 

- discussions complexes 

- debats i taules rodones sobre temes coneguts 

- entrevistes personals, com a entrevistat 

- reunions dins el context professional i educatiu 

- tràmits comercials i administratius 

- Informació: 

- missatges de veu amb registres diversos 

- anuncis davant una audiència 

- instruccions detallades 

- regles, normes d'ús i advertiments 

- Exposició: 

- narracions precises d'esdeveniments 

- acudits 

- relacions de fets, síntesis de reunions 

- presentacions i exposicions dins el propi domini, preparades 

- parlaments breus (preparats o no) en situacions informals o 
semiformals (celebracions, trobades, etc.) 

- Cultura i lleure: 

- recitació de textos dramàtics o poètics breus 

- valoració de llibres, pel·lícules, obres teatrals 

Interacció 

- converses quotidianes de tot tipus 

- discussions complexes, formals i informals 

- debats 

- entrevistes sobre temes coneguts. 

- taules rodones extenses i estructurades 

- reunions dins el context professional i educatiu 

- Informació 

- missatges de veu amb registres diversos 

- anuncis en serveis i locals públics 

- instruccions 

- reglaments, normes d'ús i advertiments 

- Exposició 

- narració precisa d'esdeveniments 

- informes i relacions (de fets, de reunions, etc.) 

- presentacions (de productes, projectes, etc.) 

- conferències, xerrades 

- discursos (amb contingut previsible) 

- Cultura i lleure 

- extractes de pel·lícules 

- cançons 

- esquetxos humorístics 

- peces de teatre i lectures dramatitzades de textos 



- presentació breu de persones, actes, projectes contemporanis 

- Representacions o emissions audiovisuals: 

- entrevistes 

- reportatges i noticiaris 

- documentals 

- anuncis publicitaris (sense implícits culturals o llenguatge 
poètic) 

- cròniques esportives 

- concursos 

- sèries de televisió 

- debats 

- comentaris i anàlisis sobre temes d'actualitat 

 

GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Informació personal: 

- formularis administratius 

- qüestionaris 

- perfil en xarxes socials 

- currículums vitae 

- cartes de motivació 

- Escrits públics: 

- anuncis i ofertes (de feina, d'habitatge, etc) 

- cartells i pòsters amb instruccions o informació pràctica 

- apunts en xarxes socials 

- missatges en fòrums i xarxes socials 

- Lleure: 

- formularis 

- programes d'activitats 

- Instruccions: 

- receptes de cuina 

- normes d'ús o instruccions 

- normes de seguretat 

- advertiments 

- Textos informatius: 

- cartes i correus electrònics administratius o comercials 
/formals 

- relacions de fets 

- resums i síntesis de reunions 

- presentacions 

- circulars informatives 

- Textos argumentatius: 

- articles d'opinió i cartes al director sobre temes generals o 
coneguts 

- assajos breus i treballs acadèmics del propi àmbit d'interès o 
especialització 

- Àmbit cultural: 

- ressenyes de llibres, pel·lícules o obres de teatre 

- Àmbit privat: 

- cartes, correus electrònics i missatges de caràcter personal 
(formals i informals) 

- textos formals i informals relatius a la interacció social 
(felicitació, invitació, condol, etc.) 

- missatges de text 

- notes i diaris personals 

Informació personal: 

- formularis administratius o comercials 

- currículums 

- cartes de motivació i de recomanació 

- Escrits públics: 

- senyalètica: plaques informatives/commemoratives 

- publicitat, ofertes i promocions (sense implícits culturals) 

- anuncis breus 

- avisos oficials 

- cartells, pòsters de tot tipus 

- documents oficials (normatives) 

- apunts en xarxes socials, blogs, etc. 

- Lleure: 

- menús detallats 

- llocs web amb informació turística 

- guies turístiques 

- programes de festes i d'esdeveniments culturals, fires, etc. 

- cartelleres d'espectacles 

- acudits 

- Instruccions 

- receptes de cuina 

- manuals d'ús 

- instruccions, reglaments i normes 

- multes i sancions 

- contractes, condicions d'ús o pressuposts senzills 

- alertes i advertiments 

- Textos informatius: 

- cartes i correus electrònics administratius/formals 

- notificacions 

- estudis i treballs de recerca 

- actes de reunions 

- entrades de diccionaris monolingües 

- programes de cursos poc especialitzats 

- etiquetes de productes detallades 

- llibres de text i manuals de la pròpia especialitat 

- Premsa: 

- rúbriques (capçaleres, titulars, seccions, sumaris, peus de foto), 
fins i tot amb elisions 

- horòscops 

- notícies 

- articles de fons 



 - reportatges 

- entrevistes 

- Textos argumentatius: 

- editorials i anàlisis 

- assajos breus 

- articles d'opinió i cartes al director 

- Àmbit cultural: 

- contes i novel·les contemporanis 

- ressenyes, crítiques i resums de llibres, pel·lícules, 

obres de teatre 

- biografies 

- comics I caricatures 

- poemes breus i d'estructura senzilla. 

- narracions històriques 

- Àmbit privat: 

- notes i invitacions. 

- missatges de text 

- cartes i correus electrònics personals 

- apunts en xarxes socials 

 
Competència i continguts lèxics 

Coneixement, selecció i ús de lèxic escrit comú, i més especialitzat dins de les a`rees d’intere`s pro`pies, en els 
a`mbits personal, públic, acadèmic i ocupacional. 

El vocabulari i els aspectes lexicosemàntics hauran de permetre comprendre i produir enunciats sobre aspectes 
(bàsics i derivats, concrets i abstractes) de les àrees temàtiques següents, atenent a les competències funcional i 
discursiva que s'especifiquen per al nivell i a la distinció entre el lèxic productiu i el receptiu. 

 
 Camps semàntics 

 Identificació personal: 
- documentació identificativa i certificats oficials 
- encapçalament i tractament de cartes formals 
- títols acadèmics i nobiliaris 
- estat civil 
- gentilicis 
- confessions religioses 
- telecomunicacions (telèfon, fax, correu electrònic, internet) 
- edat i fases de la vida 
- origen 
- professió 
- relacions familiars 
- idiosincràsia i descripció física 

 Activitats de la vida diària: 
- Feina i activitat professional: professions i activitats professionals, caracterització del treball i de la 

professió, llocs de feina i sectors productius, remuneració i drets laborals, funcions de l'ordinador, 
condicions laborals, acomiadaments i indemnitzacions 

- Lleure: aficions (activitats de lleure, jocs de taula, música); esport ( llocs i instal·lacions, material esportiu, 
participants, tipus d'esport i activitats físiques); activitats culturals (llocs i instal·lacions, objectes i 
equipament basic, professions relacionades, accions relacionades); vacances i viatges (tipologia, llocs 
d'interés, professions relacionades, allotjament i instal·lacions, serveis); compres (tipus de botigues, 
productes generics, activitats relacionades, mitjans i modalitats de pagament, descomptes, etc.,defectes i 
reclamacions); roba (peces de vestir: tipus I descripció, materials, accessoris); mitjans de comunicació 
(mitjans de transmissió -p. ex. TV, ràdio, canal-, tipus de programs, professions relacionades, premsa i 
literature, gèneres); actes socials (expressions communes, relacions personals i socials, persones, 
activitats, qualificació); política i societat (formes de govern, càrrecs politics, esdeveniments històrics, 
classes socials, ajudes socials); institucions públiques (tipus d'institucions, sol·licituds i concessions, 



infraccions i penalitzacions); llengua i comunicació (aprenentage d’idiomes, llengües, metallenguatge, 
comunicació en entorns digitals). 

 
 Aspectes morfològics i lexicosemàntics 

 Significació: 
- famílies lèxiques (polisèmia, antonímia, sinonímia, homonímia, hiperonímia i hiponímia) 
- diferenciació del registre del sinònims parcials 
- associacions lèxiques 
- expressions idiomàtiques: proverbis i modismes 

 Formació del lèxic: 
- transformació lexicosemàntica mitjançant partícules 
- derivació per sufixació/prefixació. 
- composició 
- abreviatures i acrònims. 
- onomatopeies i derivades 
- expressions comparatives. 
- préstecs i xenismes 
- cognats i paraules transparents 

 
Competència i continguts interculturals 

 
Gestió dels coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin dur a terme activitats de mediació amb certa flexibilitat 

(autoconsciència cultural, consciència sociolingüística, coneixements culturals generals i específics, observació, escolta, avaluació, posada en 
relació, adaptació i respecte). 

 
 Coneixements

 La llengua com a sistema semiològic: existència de varietats en totes les llengües. 

 Llengua i societat: legitimitat i estatus de les varietats segons el context. 

 Comunicació verbal i no verbal: necessitat d'adaptar el propi repertori al context social i cultural. 

 Evolució de les llengües: existència de préstecs lingüístics (situacions). 

 Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme: varietat de les situacions de multilingüisme i plurilingüisme: estatus de les 
llengües/varietats, diferència entre fronteres lingüístiques i polítiques. 

 Diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no verbal: regles conversacionals (relatives a l'estatus dels interlocutors, als torns 
de paraula, a la formalitat, als tractaments...). 

 Cultura: 
- La cultura com a conjunt de pràctiques, representacions i valors compartits. 
- Consciència que la cultura determina la visió del món dels seus membres. 

 Diversitat cultural i social: consciència de les característiques del propi entorn cultural. Relacions interculturals: complexitat dels 
comportaments en contextos de diversitat cultural. Evolució de les cultures: homogeneïtzació cultural per mor de la globalització. 

 Diversitat de les cultures: semblances i diferències entre les pròpies cultures i subcultures i les d'altri. 

 Cultura, llengua i identitat: existència d'identitats bi/pluriculturals i bi/plurilingües. 

 Actituds

 Atenció envers els aspectes formals del llenguatge / la cultura. 

 Sensibilitat envers les varietats (locals, socials, generacionals...) d'una llengua / cultura. 

 Interès envers el funcionament de les llengües/cultures, tant pròpies com alienes. 

 Acceptació de la complexitat i l'abast de les diferències lingüístiques i culturals. 

 Obertura envers: 



- Les llengües/cultures poc valorades. 
- Les coses amb què s'està poc familiaritzat. 

 Respecte envers els contactes entre llengües/cultures (préstecs, influències, etc.). 

 Disposició a involucrar-se en una comunicació plural, seguint les convencions i ritus adequats. 

 Desig de parlar de les pròpies idees sobre certs fenòmens lingüístics. 

 Reflexió crítica sobre el funcionament de les llengües i els seus components (sons, paraules, textos...). 

 Voluntat de qüestionar-se, almenys provisionalment, la pròpia perspectiva cultural i els efectes que pot tenir sobre la percepció 
dels fenòmens. 

 Confiança davant la complexitat/diversitat dels contextos i els interlocutors. 

 Assumpció de la pròpia identitat lingüística i cultural complexa. 

 Habilitats

 Observació i anàlisi: Analitzar esquemes interpretatius. 

 Identificació: 
- Identificar referències culturals. 
- Identificar variacions comunicatives motivades per diferències culturals. Identificar comportaments 

concrets vinculats a diferències culturals. 
- Identificar prejudicis culturals. 

 Comparació: Relacionar documents/fets de la pròpia cultura amb els de les altres. 

 Parlar de les llengües i de les cultures: Construir explicacions adaptades a l'interlocutor sobre fets de la 
pròpia cultura o llengua. 

 Aprofitament del coneixement lingüístic: 
- Fer transferències interlingüístiques gramaticals (basades en regularitats gramaticals). 
- Fer transferències interlingüísitiques pragmàtiques (entre convencions comunicatives d'una i altra 

llengua/varietat). 

 Interacció: Tenir en compte el repertori dels interlocutors. 



COMPETÈNCIA I CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS 

I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 
valorativa)iquantitat(nombre, quantitat i grau) 
1. L'entitat 

a) Substantius Classes: 
- noms individuals icol·lectius 
- locucions nominals amb adjectiu (flauta dolça) amb SPrep. (lluna de mel), 
coordinades (pagai senyal), amb aposició nominal (moblebar) 

Flexióde gènere inombre: 
- flexió irregular de gènere: -o/-a (monjo/monja) 
- flexió irregular de nombre: mots acabats en vocal tònica sense reforç 
posttònic (esquís, menús,etc.) 
- nomsque canvien de significat segons elgènere (full/fulla, el fi/la fi...) 
- evitaciód'interferències en elgèneredelèxic habitual (llegum, espinac, etc.) 

Invariabilitat de gènere o nombre: 
- de gènere: amb sufixos -arca, -ma, -ista, -cida. 
- de nombre: masculins no aguts acabats en -s (atles, globus, tipus, temps, fons, 
llapis), femenins acabats en - s (urbs), mots compostos (comptagotes) 

Diferents lexemes peramasculíifemení: Formació: 

- amb prefixos que expressen oposició: in-, des-, contra-, anti-, (antiheroi); 
posició:sub-,extra-,vice- (subíndex, extraradi, etc.); anterioritat: pre-, ex-, 
(prehistòria, exdirector,, etc.); grau (hiper-, super-, arxi-, mini-, micro-, semi-, 
pseudo- (hipermercat, superconductor, arxiduc, minifalda, pseudociència, etc.) 
b) Pronoms personals forts: 
- ús opcional de jo/mi darrere preposició àtona (Parlen de jo/mi; Vine amb jo/mi), 
ús de jo darrere preposició tònica (sense jo, davant jo, segons jo) 
- reforç del reflexiu amb mateix (Només pensa en ella mateixa/només pensa en 
si mateixa) 
c) Pronoms personals febles: 
- formes plenes, reduïdes, reforçades i elidides 
- combinacions binàries i formes opaques (li'l>l'hi; li'n>n'hi hi+ho>l'hi, etc.) 

d) Pronoms demostratius: 
- ús díctic, anafòric icatafòric 
- formes reforçades: això d'aquí, allò d'allà 
e) Pronoms indefinits: un, per hom 

f) Oracions de relatiu: 
- senseantecedentamb qui o determinant+qui/que 

I. L'entitat i les seves propietats (in/existència, qualitat (intrínseca i 
valorativa)iquantitat(nombre, quantitat i grau) 
1. L'entitat 

a) Substantius: Classes: 
- noms Individuals icol·lectius 
- locucions nominals amb adjectiu (flauta dolça) amb SPrep. (lluna de mel), 
coordinades (pagai senyal), amb aposició nominal (moblebar) 

Flexió de gènere i nombre: 
- flexió irregular degènere: -o/-a; -u/-a (ateu/atea), femenins irregulars en -na 
(òrfena,heroïna),masculins en -ot (bruixot) 
- flexió irregular de nombre: mots acabats en vocal tònica sense reforç 
posttònic (esquís, menús, etc.) 
- opcionalitat de -s o -os darrere -sc, -st, -xt, -ig 

(texts/textos, boscs/boscos) 
- flexió de les locucions nominals: amb ajectiu (flautes dolces) amb SPrep. 
(llunes de mel), coordinades (pagues i senyals), amb aposició nominal (mobles 
bar) 
- nomshabituals quecanvien de significat segonsel gènere (full/fulla...) 

Invariabilitat de gènere o nombre: 
- de gènere, amb sufixos -arca, -ma, -ista, -cida 
- de nombre: masculins no aguts acabats en -s (atles, globus, tipus, temps, fons, 
llapis), femenins acabats en - s (urbs), mots compostos (comptagotes) 

Diferents lexemes peramasculíifemení: Formació: 

- amb prefixos que expressen oposició: in-, des-, contra- 
, anti-, (antiheroi); posició: sub-, extra-, vice-, ante-, avant-, rere-, entre-, sots- 
(subíndex, antesala, avantbraç, rerefons, entrecuix, extraradi,etc.); 
anterioritat: pre-, ex-, bes- (prehistòria, exdirector, besavi, etc.); grau (hiper-, 
super-, arxi-, mini-, micro-, semi-, pseudo-, re- (hipermercat, superconductor, 
arxiduc,minifalda,pseudociència,regruix,etc.) 
- per conversió de la base adjectival (buit, secret, fosca, 

etc.) 
b) Pronoms personals forts: 
- de tractament formal: vós 
- úsopcionalde jo/mi darrere preposició àtona(Parlen de jo/mi; Vine amb jo/mi); 
ús de jo darrere preposició tònica (sense jo, davant jo, segons jo) 

- substitució pel possessiu darrere preposició intransitiva (davant meu, dins seu, al 
teu darrere) 

- ús reflexiu i recíproc dels pronoms forts; distinció de registre en la 3a persona: 
si/ell, ella, ells, elles (els amics 



(Qui lafa la paga; Aquells quiaprovin no han de fer l'examen; Tothom qui vulgui 
podràvenir;Arraconau el que heu escampat) 

- sense antecedent amb on, qui i què (amb o sense prep.) + infinitiu (No sabien 
què fer: no tenien amb qui parlar, on instal·lar-se ni de què viure) 
2. L'existència 
a) Articles 
Definit: 
- contraccions 
- substantivador: el perquè de tot plegat 
- article salat: restriccions de registre 
- article salat: restriccions de selecció amb certs mots i expressions (el cel, el món, 
a la dreta), hores, punts cardinals, tractaments (el senyor director, l'amo 
n'Arnau), referents únics en l'univers del discurs (vi de la casa, tota la vida) 
b) Demostratius: formes reforçades: aquest d'aquí, aquella d'allà 

c) Adjectius adverbials: 
- perremarcarigualtatodesigualtat: mateix, diferent, semblant 
- mateix amb valor intensificador, anteposat o posposat: 

El mateix metge / El metge mateix ho ignorava 
3. La pertinença 
a) Possessius àtons amb noms de parentiu i amb casa 
4. La quantitat 
a) Quantificadors: 
- numerals fraccionaris d'arrel llatina: centèsim, mil·lèsim... 
- numerals col·lectius: milió, miler, centenar, parell 
- aproximatius: un parell; derivats amb -ena (una trentena); cardinals 
precedits de prop de, si fa no fa, etc. 

- indefinits: cert, determinat, uns quants, ambdós/ambdues, tots/-es + numeral 
(totes quatre) 
- ús anteposat de diversos i diferents en funció d'indefinit 
b) Noms col·lectius: 
- noms col·lectius: duo, trio, quintet, etc. 
- concordança en plural amb subjecte denomcol·lectiu: 
una part de, un cert nombre de, una colla de + SN plural 
5.Laqualitat 
a) Adjectius: 
- locucions adjectivals habituals: amb SPrep. (nou de trinca), coordinades (sa i 
estalvi) 

Concordança i flexió de gènere i nombre: 
- flexió: -leg/-loga; -o/-a/-os/-es (fondo, minso...), -[w]/-a (europeu/europea) 

- flexió de les locucions adjectivals (nova de trinca, sanes i estàlvies) 
- invariabilitat de gènere o nombre segons terminació: excepcions 
(content/contenta, etc.) 

Formació 
- per sufixació a partir de noms o adjectius: per expressar relació amb -al, - 
ari/ària,-enc/-enca,-esc/- 

s'ajuden entre ells/entre si) 
- reforç del reflexiu amb mateix (Només pensa en ella mateixa / Només pensa 
en si mateixa) 
c) Pronoms personals febles: 
- formes plenes, reduïdes, reforçades i elidides 
- combinacions binàries i formes opaques (li'l>l'hi; li'n>n'hi hi+ho>l'hi, etc.) 

d) Pronoms demostratius: 
- ús díctic, anafòric icatafòric 
- formes reforçades: això d'aquí, allò d'allà 
e) Pronoms indefinits: un, per hom 

f) Oracions de relatiu: 
- sense antecedent amb qui o determinant + qui/que (Qui lafalapaga; Aquells 
quiaprovinnohan de fer l'examen; Tothom qui vulgui podrà venir; Arraconau el 
que heuescampat) 
- sense antecedent amb on, qui i què (ambosense prep.) + infinitiu (No sabien 
què fer: no tenien amb qui parlar, on instal·lar-se ni de què viure) 

2. L'existència 
a) Articles 
Definit: 
- contraccions 
- substantivador: el perquè de tot plegat 
- article salat: restriccions de registre 
- article salat: restriccions deselecció ambcerts tipusde mots i expressions 

Article personal: restriccions d’ús per registre 
Contrast SN escarit, determinat, indeterminat: Vaig quedar amb amics ≠ els amics 
≠ uns amics 
b) Demostratius: 
- formes reforçades: aquest d'aquí, aquella d'allà 
- posposició (l'home aquell) 
- aqueix/-a/-os/-es 

c) Adjectius adverbials: 
- perremarcarigualtatodesigualtat:mateix, diferent, semblant 
- per remarcar la identitat del referent: propi, determinat 

- ús posposat invariable de mateix per indicar manca de preferència (demà 
mateix; Dona-ho a la secretària mateix) 
- mateix amb valor intensificador, anteposat o posposat (El mateix metge / El 
metge mateix ho ignorava) 
3. La pertinença 
a) Possessius: 
- evitació del possessiu: alternança amb l'anàfora el·líptica (Aquesta empresa 
té cura dels [seus] empleats) o amb els pronoms febles (Li veia les intencions; En 
tenim el suport) 
- àtons amb tractaments de dignitat(samajestat, sa excel·lència) 

4. La quantitat 
a) Quantificadors: 



 
 
 

esca, -ic/-ica i -tic/-tica, -ós/-osa, -ífic/-ífica (comarcal, sumplementari, estiuenc, 
carnavalesc, artístic, bituminós, científic, etc.), o qualitat amb -enc/-enca, -ós/- 
osa, -ut/-uda, -at/-ada (blavenc, febrós, barbut, huracanat, etc.) 
- per sufixació a partir de verbs: adjectius amb sentit actiu amb -dor/-dora, - 
ós/-osa, -iu/-iva (acollidor, queixós, persuasiva, etc.); amb sentit passiu amb - 
ble, (adorable); que expressen tendència amb -ís/-issa (enamoradís) 
b) Aposicions freqüents no restrictives: SN definit (Springfiel, capital d'Illinois; 
vosaltres, els europeus) 
c) Oracions de relatiu: 

- restrictives amb els relatius compostos el qual, la qual, etc. i els invariables qui 
darrere preposició àtona o amb on (el llibre amb el qual estudiàvem, el mestre de 
qui et parlava; l'escola (a) on estudiàvem) 
- no restrictives amb el relatiu àton que, l'adverbial on i els compostos el qual, la 
qual (el mestre, que/el qual no coneixíem; el poble, on/al qual no havíem estat 
mai) 
- amb que i pronom de represa (possessiu o feble adverbial), en registres 
informals: unamic queson pare és policia; un país que hi vanmolts de turistes 
- amb a o per + infinitiu: feina a fer; documents per entregar 

d) Altres: 
- sintagmapreposicional:defireta, denyigi-nyogui,de mala mort, etc. 
- construccions comparatives: una feina com cal, un regal com unes cases, un 
professor com una cabra 

6. El grau 
a) Diminutius i augmentatius: 
- prefixos que expressen grau (extra-, hiper-, super-, arxi-, re-, semi-, pseudo- 
(extraplà,hiperactiu,superfí, arximilionari, replè, etc.) 
b) Comparatius: superior, inferior 
d) Quantitatius: gaire, abastament, ben 

e) Adverbis ilocucionsadverbials:com amolt/poc, com a màxim/mínim, etc. 

- numerals fraccionaris d'arrel llatina: centèsim, mil·lèsim... 
- numerals col·lectius: milió, miler, centenar, parell 
- aproximatius: un parell; derivats amb -ena (una trentena); cardinals 
precedits de prop de, si fa no fa, etc. 
- ordinals d'arrel llatina per a usos específics: un dècim de loteria, la quintaforca, 
unaoctava(música), etc. 

- indefinits: cert, determinat, uns quants, ambdós/ambdues, tots/-es + 
numeral (totes quatre) 
- ús anteposat de diversos i diferents en funció d'indefinit 
- universals: cadascú 
- de polaritat negativa en frases condicionals (Si mai has de menester res, avisa'm) 

b) Noms col·lectius: 
- noms col·lectius: duo, trio, quintet, mil·leni 
- adjectius col·lectius: vuitantí, centenari, quinzenal... 
- prefixos que expressen quantitat : uni-, mono-, bi-, di-, tri-, quadri-, tetra-, 
multi-, pluri-, poli- (monocultiu, bicampió, quadrimestre, policlínica, etc.) 

- concordança en plural amb subjecte de nom col·lectiu (una part de, un cert 
nombrede, unacolla de + SN plural) 

c) Adjectius adverbials: 
- per delimitarnoms nocomptables en singular: escàs, abundant, nul 
d) Noms col·lectius: 
- noms col·lectius: duo, trio, quintet, etc. 
- concordança en en plural amb subjecte de nom col·lectiu (una part de, un cert 
nombre de, una colla de + SN plural) 
e) Derivació: 
- prefixos que expressen quantitat : uni-, mono-, bi-, di-, tri-, quadri-, tetra-, 
multi-, pluri-, poli- (monocultiu, bicampió, quadrimestre, policlínica, etc.) 
5. La qualitat. 
a) Adjectius: 
- locucionsadjectivals: amb SPrep(noude trinca), coordinades (sa iestalvi) 

Concordança i flexió de gènere i nombre: 
- flexió: -leg/-loga; -o/-a/-os/-es (fondo, minso...), -[w]/-a (europeu/europea), -na 
darrere vocal àtona o diftong (orfe/òrfena) 

- flexió de les locucions adjectivals (nova de trinca, sanes i estàlvies) 
- masculí de i tot i mig davant topònims sense article: tot Europa, mig Menorca 
- no concordança d'adjectius compostos: unes parets blau cel 
- concordançaambsubstantiuscoordinatsdegènereso nombres diferents 
- invariabilitatdegènereonombresegonsterminació 

Formació 
- per sufixació a partir de noms o ajectius: adjectius que expressen relació amb -al, 
-ari/ària, -enc/-enca, -esc/- 



 
 
 
 

 esca, -ic/-ica i -tic/-tica, -ós/-osa, -ífic/-ífica (comarcal, sumplementari, estiuenc, 
carnavalesc, artístic, bituminós, científic, etc.), o qualitat amb -enc/-enca, -ós/- 
osa, -ut/-uda, -at/-ada (blavenc, febrós, barbut, huracanat, etc.) 
- per sufixació a partir de verbs: adjectius amb sentit actiu amb -dor/-dora, -ós/- 
osa, -er/-era, -iu/-iva (acollidor, queixós, fugisser, persuasiva, etc.); amb sentit 
passiu amb -ble, -ívol (adorable, mengívol), que expressen tendència amb -ís/- 
issa(enamoradís) 
- amb prefixos que expressen oposició: in-, des-, dis-, anti-, (impossible, 
desigual, disconforme, antinatural); posició: sub-, ante-, extra-, vice-, sots- 
(submarí, antediluvià, etc.); anterioritat o posterioritat: pre-, post-, neo- 
(preindustrial, postvenda, etc.); reflexivitat, reciprocitat, simetria: auto-, 
inter-, co- (autoadhesiu, internacional, confederal); quantitat: uni-, mono-, bi-, di-, 
tri-, quadri-, tetra-, multi-, pluri-, poli- (unilateral, monotemàtic, bisexual, 
trimestral, plurifamiliar, etc.) 
- per conversió de labase nominal(pagès, burgès, senyor, porc...) 
- úsadjectivald'algunssubstantius: Aquestdetallésclau per entendre elproblema 
b) Aposicions freqüents no restrictives: SN definit (Springfield, capital d'Illinois; 
vosaltres, els europeus) 
c) Substantiusderivatsd'ajectiusambsufixos com- esa, -ícia, -ària, -edat 

d) Oracions de relatiu: 
- restrictives amb els relatius compostos el qual, la qual, etc. i els invariables qui i 
què darrere preposició àtona o amb on (el llibre amb el qual/què estudiàvem; el 
mestre de qui et parlava; l'escola (a) on/a la qual/en què estudiàvem) 
- restrictives amb qui, el qual/la qual darrere preposició tònica o composta (la 
injustíciacontralaquallluiten, l'home a favor de qui parlaven) 
- no restrictives amb el relatiu àton que, l'averbial on i els compostos el qual, la 
qual (el mestre, que/el qual no coneixíem; el poble, on/al qual no havíem estat 
mai) 
- amb relatiu compost en funció de complement del nom o en construccions 
partitives (per als registres formal o semiformal): un amic el pare del qual és 
policia; els estudiants, molts dels quals ja coneixes) 
- amb a o per + infinitiu (feina a fer, documents per entregar) 

e) Altres: 
- sintagmapreposicional: defireta, denyigi-nyogui,de mala mort 
- construccions comparatives: una feina com cal, un regal com unes cases, un 
professor com una cabra 

6. El grau 
a) Prefixos que expressen grau (extra-, hiper-, super-, arxi-, re-, semi-, pseudo- 
(extraplà,hiperactiu,superfí, arximilionari, replè, etc.) 
b) Comparatius: superior, inferior 

c) Quantitatius: 
- gaire, a bastament, ben 



 
 
 
 

 - el+més/menys + adjectiu + possible/que + verb (el més endreçada possible/que 
pugueu) 
- tan+adjectiu+com+verb (tan endreçada com pugueu) 

- tan sols, sols 
e) Adverbis i locucions adverbials: com a molt/poc, com a màxim/mínim, pel cap 
alt/baix, com a molt/poc, com a màxim/mínim, si fa no fa, etc. 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, direcció, 
destinació, distància i disposició) 
a) Adverbis i locucions adverbials de lloc: arreu, al voltant, als afores, a l'altra 
banda 

b) Preposicions àtones: 
- a+ longitud + de: adosquilòmetres d'aquí 
- ús preceptiu o preferent de a o en amb locatius: a París, en aquellaciutat... 

c) Preposicionstòniquesicompostesilocucions prepositives: 
- devers, sota, sobre, enmig, enfront, entorn, arreu, endins, cap enfora, enlloc, al 
voltant, als afores, a l'altra banda, pertot, a través de 
d) Pronoms: 
- hi locatiu 
- de polaritat negativa:enlloc 

e) Oracions de relatiu: 
-senseantecedent,ambon,ambosensepreposicióa 
(Seu (a) on vulguis) 
- amb antecedent demostratiu aquí, allà (Ho he trobat allà on ho havia deixat; Ves- 
te'n per allà on has vengut; Seu aquí onvulguis) 

II. L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, direcció, 
destinació, distància i disposició) 
a) Adverbis i locucions adverbials de lloc: 
- al voltant, als afores, a l'altra banda, enllà, ençà, pertot 
- amunt, avall, endins, enfora, ençà, enllà postposats (riu amunt, escales avall, 
boscendins, mar enfora) 

b) Preposicions àtones: 
- a+longitud+de: ados quilòmetres d'aquí. 
- ús preceptiu o preferent de a o en amb locatius: a París, en aquellaciutat... 

c)Preposicionstòniquesicompostesilocucions prepositives: 
- devers, sota, sobre, enmig, enfront, entorn, arreu, al voltant, als afores, a l'altra 
banda, pertot, a través de 
d) Pronoms: 
- hi locatiu 
- de polaritat negativa: enlloc 
- en locatiu amb verbs de moviment i semblants: Ara en venc; N'ha tret elsguants 
e) Oracions de relatiu: 
-senseantecedent,ambon,ambosensepreposicióa 
(seu (a) on vulguis) 
- amb antecedent demostratiu aquí, allà (ho he trobat allà on ho havia deixat, ves- 
te'n per allà on has vengut, seu aquí onvulguis) 

III. El temps 
1. Ubicació temporalabsoluta: 
- enguany 
- estructura de les dates i referències a períodes concrets (dies, mesos, 
anys...) 

2. Ubicació temporal relativa: 
- adverbis i locucions adverbials de temps: anit, com més aviat millor 
- devers + hora 
3. Ubicació temporal (durada): 
- d'ençà de/que i de .... ençà 
- d'ara endavant 
4. Freqüència: 
- adverbis en -ment (diàriament, setmanalment, reiteradament, constantment, 
etc.) 
-ambadjectiusadverbials:freqüent,constant, permanent, etc. 
5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, simultaneïtat). 

III. El temps 
1. Ubicació temporalabsoluta: 
- enguany 
- estructura de les dates i referències a períodes concrets (dies, mesos, 
anys...) 

- quantificador de polaritat negativa en construccions condicionals: Si mai 
necessites res... 
2. Ubicació temporal relativa: 
- adverbis i locucions de temps: com més aviat millor, de demàen, alhora, amitjan, 
d'araendavant,desobte... 
- devers + hora 
3. Ubicació temporal (durada): 
- d'ençà de/que i de... ençà 
- d'ara endavant 

4. Freqüència: 
- adverbis en -ment (diàriament, setmanalment, reiteradament, constantment, 
etc.) 
-ambadjectiusadverbials:assidu,continu,ocasional, reiterat, etc. 



 
 
 
 

a) Adverbis i locucions: 
- alhora, amitjan..., d'araendavant, de sobte, etc. 
- en + infinitiu: en arribar / haver arribat 
- or. sub. substantives amb abans que/després que/sempre que + present o 
imperfet desubjuntiu 

b) Temps verbals: 
Expressiódelpassat: imperfet iperfetdesubjuntiu 
Expressió del futur: 
- perfet de subjuntiu ambquan 
- futur perfet 

Expressió de la simultaneïtat: 
- gerundi 

- adverbis: mentrestant, alhora 
Correlació de temps verbals: 
- futur – perfet de subjuntiu: Quan hagi arribat, soparem 
- pres. d'indicatiu –perfet de subjuntiu: Em molesta que hagi vengut 
- passat – imperf. desubjuntiu: Em molestava/ va molestar que cantàs 
- passat – plusquamperfet de subjuntiu: Em molestava/va molestar 
quehagués vengut 

5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat, simultaneïtat) 
a) Adverbis i locucions: 
- alhora, amitjan..., d'araendavant, de sobte, etc. 
- en + infinitiu: en arribar / haver arribat 
- or. sub. substantives amb abans que/després que/sempre que + present o 
imperfet desubjuntiu 

b) Temps verbals: Expressió del passat: 
- passat simple i passat anterior perifràstic 
- imperfet, perfet i plusquamperfet de subjuntiu 
- condicional compost 

Expressió del futur: 
- perfet de subjuntiu ambquan 
- futur perfet 

Expressió de la simultaneïtat: 
- gerundi 

- adverbis: mentrestant, alhora 
Correlació de temps verbals: 
- futur – perfet de subjuntiu: Quan hagi arribat, soparem 
- pres. d'indicatiu – perfetde subjuntiu: Em molesta que hagi vengut 
- passat – imperf. desubjuntiu: Em molestava/ va molestar que cantàs 
- passat – pluquamperfet de subjuntiu: Em molestava/va molestar que hagués 
vengut 

IV. L'aspecte 
1. Puntual: verbs en imperfet de subjuntiu: Novaig veure que caigués 

2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): verbs en imperfet de subjuntiu: 
Mentreestudiàs, ningúel molestaria 
3. Perfectiu: 
- verbs en perfet i plusquamperfet de subjuntiu 
- participi absolut (Acabadalafesta, se'nvananar) 

4. Incoatiu: 
- anar (imperfet) a +INF 
- posar-se a + INF 

IV. L'aspecte 
1. Puntual: 
- verbs en imperfet de subjuntiu: No vaig veure que caigués 
- verbsenplusquamperfetdesubjuntiu,passatanterior perifràstic 
2. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): verbs en imperfet de subjuntiu: 
Mentreestudiàs,ningúel molestaria 
3. Perfectiu: 
- verbs en perfet i plusquamperfet de subjuntiu 
- participi absolut (Acabadalafesta, se'nvananar) 

4. Incoatiu: 
- anar (imperfet) a +INF 
- posar-se a + INF 
- anar/agafar+i+frase(Vailidiuquesí;Agafenies posen a ballar) 

V. La modalitat 
1. Capacitat: amb ser capaç de 

2. Necessitat: 
- ser necessari i caldre en imperfet d'ind. i en condicional 
+ or. completiva en imperfet de subj.: No calia que venguessis; Caldria que hi 
anéssim 
- haver de menester + infinitiu/SN: Hauràs de menester més temps; He de 
menester repassar-ho 

V. La modalitat 
1. Capacitat: amb ser capaçde 

2. Necessitat: 
- ser necessari i caldre en imperfet d'ind. i en condicional 

+ or. completiva en imperfet de subj.: No calia que venguessis; Caldria que hi 
anéssim 
- caldre + infinitiu/SN amb pronoms personals febles (Et caldrà treballar més; Et 
caldran més hores) 



3. Possibilitat: poder + ser + que + subjuntiu 
4. Probabilitat: és probable que + subjuntiu 
5. Volició: 
- amb locucions com tan de bo, etc. 
- amb que + subjuntiu (Que vagi bé) 

6. Permís: 
- amb sabria greuque + imperfet de subjuntiu 
- amb faria res que + imperfet de subjuntiu 

7. Obligació: 
- haver de en condicional + infinitiu 
- amb que + present de subjuntiu (Que entrin els següents) 

- amb haver de menester + infinitiu/SN (Hauràs de menester més temps; He de 
menesterrepassar-ho) 
3. Possibilitat: 
- amb poder + ser + que + subjuntiu 
- amb qui sap si + indicatiu 
4. Probabilitat: amb és probableque + subjuntiu 
5. Volició: 
- amb locucions com tan de bo, etc. 
- amb que + subjuntiu (Que vagi bé) 

6. Permís: 
- amb sabria greuque + imperfetde subjuntiu 
- amb faria res que + imperfet de subjuntiu 

7. Obligació: 
- haver de en condicional + infinitiu 
- amb que + present de subjuntiu (Que entrin els següents) 

VI. La manera 
a) Adverbis i locucions: 
- adverbisdemanera:arreu,corrents,debades,etc.; adverbis en -ment 
- locucionsprepositiveshabituals(acaud'orella, d'amagat, etc.) 
- adverbis i locucions de grau: tan sols, ben bé, d'allò més, pel cap baix/altetc. 
- adverbis de matís: en-ment 
- pronom adverbial hi 
b) Adjectius adverbials (dur, ràpid, complet, etc.) 
c) Oracions de relatiu: 
- amb l'antecedent manera, restrictives amb com o que: No m'agrada la manera 
com/que em mira 
- amb com, no restrictives: Ho va fer en silenci, com li havíem dit 

d) Construccions comparatives: 
- amb com + SN (Fuma com un carreter) o com a + SAdj. o SN sense determinant 
(Va quedar com a glaçat, beuen com axots) 

VI. La manera 
a) Adverbis i locucions: 
- adverbisdemanera:arreu,corrents,debades,etc.; adverbis en -ment 
- locucionsprepositiveshabituals: acaud'orella, d'amagat, etc. 
- adverbis de grau: tan sols, ben bé, d'allò més, pel cap baix/alt etc. 
- adverbis de matís: en-ment 

-    locucions    adverbials    equivalents    als    adverbis  en   -ment: per 
desgràcia/desgraciadament, persort/sortosament, etc. 
- pronom adverbial hi 
b) Adjectius: 
- adverbials (dur, ràpid, complet, etc.) 
- ús adverbial d'adjectius: parlar fluix; ploure fort; botar alt; veure-ho clar; jugar 
brut, etc. 

c) Oracions de relatiu: 
- amb l'antecedent manera, restrictives amb com o que 

(No m'agrada la manera com/que em mira) 
- amb com, no restrictives (Ho va fer en silenci, com li havíem dit) 

d) Construccions comparatives amb com + SN (Fuma com un carreter) o com a + 
SAdj. o SN sense determinant (Vaquedarcomaglaçat; Beuencoma xots) 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 
- passiva perifràstica (Ha estat localitzat) 
- pronominalització d'arguments interns: CRèg. (Pensa- hi); combinacions binàries 
OI+OD, OI+CRèg (Parla-n'hi), reflexiu+adverbial (se'n, s'hi) 
- pronominalització dels adjunts: predicatius (Ella s'ha fet vegetariana i jo també 
m'hi faré; No hi anava, descalça) i circumstancials (L'has fet molt bé, sempre l''hi 
fas) 

VII. Estats, esdeveniments, accions, processos i realitzacions 
a) Estructura dels predicats verbals: 
- passiva perifràstica (Ha estat localitzat) 
- pronominalització dels adjunts: predicatiu (Ella s'ha fet vegetariana i jo també 
m'hi faré; No hi anava, descalça), circumstancial (Ho has fet molt bé, sempre l'hi 
fas) 
- datiu ètic (M'ha tret un notable) 
- pronominalització amb en del subjecte de verbs inacusatius de moviment 
(arribar,entrar,caure, etc.), 

 



 
 

- règim verbal 
- focalitzaciócontrastiva sense pronominalització: 

Xocolata, vull! 
b) Estructura dels predicats no verbals: 
- quasicopulatives aspectuals amb verbs de moviment: pronominalització de 
l'atribut amb hi (Va anar bé? Sí, hi va anar; Hi ha sortit, ben tort; No hi estic, 
malalt) 
c) Altres predicats: 
- oracions reduïdes amb verbs com considerar, imaginar, somiar, etc. 
(Consideraven na Joana la més llesta de la classe; Se la imaginava més gran; Va 
somiar ca seva plena dezombies) 
- règim d'adjectius (orgullós de, avesat a, etc.), noms (desig de, invitació a, etc.), 
preposicions i locucions prepositives (abans de, d'acord amb, etc.), adverbis i 
locucions adverbials (independentment de, juntament amb, etc.) 

d) Amb verbs: 
- derivats ambelsprefixos a- i en-: ablanir, enfortir 
- derivats ambelssufixos -ejar, -ificar, -itzar (planejar, planificar, amenitzar) 

e) Amb substantius: 
- que expressen de resultats o efectes amb -atge, 
(aterratge); accions amb -ada (criaturada) 
f) Conjugacions verbals: 
Models regulars i irregulars freqüents: 
- indicatiu: present, imperfet, perfet, passat perifràstic, plusquamperfet, futur 
simpleiperfeticondicionals simple i perfet 
- subjuntiu: present, imperfet, perfet, plusquamperfet 
- imperatiu 
- formesnopersonals: infinitiusimpleicompost, gerundi i participi 

g) Oracions subordinades substantives: 
- declaratives o interrogatives introduïdes amb que o si 
- d'infinitiu en complements de règim 
- d'infinitiu amb subjecte explícit, amb verbs com prometre, voler, pretendre, 
intentar (Vol fer-ho ella sola.; Pretenen anar-hi ells); en construccions temporals 
(En arribar el president...); amb verbs causatius i de percepció (Vafer caureel 
germà; Sentiaroncarson pare) 
- alternança infinitiu/subjuntiu segons el subjecte (Vull anar-hi / Vull que hi 
vagis) 

esdevenimentals (passar, etc.), d'obligació (caldre, tocar, etc.), mancança o sobra 
(falta, etc.) 
- focalitzaciócontrastiva sensepronominalització: 

Xocolata, vull! 
- combinacions ternàries amb reflexiu: Se me les ha menjades totes; Me n'hi 
vaig 
- concordança del participi amb el pronom femení d'OD: 

L'he llegida 
b) Estructura dels predicats no verbals: 
- quasicopulatives aspectuals amb verbs de moviment: pronominalització de 
l'atribut amb hi (Va anar bé? Sí, hi va anar. Hi ha sortit, ben tort. No hi estic, 
malalt) 
- concordança verb-atribut en oracions atributives reversibles: El problema són els 
renous 
c) Altres predicats: 
- oracions reduïdes amb verbs com considerar, imaginar, somiar, etc.: 
Consideraven na Joana la més llesta de la classe; Se la imaginava més gran; Va 
somiar ca seva plena dezombies 
- pronominalització dels complements dels adjectius (Hi és al·lèrgic. N'estava 
orgullós), de les preposicions (Li anavadarrere)ilocucionsprepositives(Hianava 
en contra)idelsnoms(Entencproves.Hitégust[perles flors]) 
d) Amb verbs: 
- derivats ambelsprefixos a- i en-: ablanir, enfortir 
- derivats ambelssufixos -ejar, -ificar, -itzar (planejar, planificar, amenitzar) 

e) Amb substantius: 
- queexpressenresultatsoefectesamb -atge,-ença 

(aterratge, naixença); accions amb -ada (criaturada) 
- amb prefixos que expressen oposició: in-, des-, dis-, contra-, anti-, (incultura, 
descrèdit, disgust, contramanifestació); reflexivitat, reciprocitat, simetria: 
auto-, inter-, co- (autoocupació, interconnexió, cogestió) 
- formats per conversió de la base verbal (ofec, prec, traspàs, crida, tria, etc.) 

f) Conjugacions verbals: 
Models regulars i irregulars freqüents: 
- indicatiu: present, imperfet, perfet, passat perifràstic, plusquamperfet, futur 
simple i compost i condicionals simple i compost; passat simple, passat 
anterior perfifràstic 
- dubjuntiu: present, imperfet, perfet, plusquamperfet 
- imperatiu 
- formesnopersonals: infinitiu simpleicompost,gerundi i participi 
- participis amb doble forma (mort/matat, despert/despertat, cuit/cogut, 
fuit/fugit, ofert/oferit) 

g) Oracions subordinades substantives: 
- introduïdes amb que o si: elisió de la preposició en registres formals 
- introduïdes percom després deverbs depercepció (Veuràs com encara hi ha 
gent) 
- d'infinitiu: alternança depreposició enregistres formals 



 
 
 
 

 - d'infinitiu en funció de subjecte, atribut i OD amb preposició opcional (Ho he 
sentit a dir; M'he proposat d'aconseguir-ho; El seuobjectiu és deferlavoltaal 
món) 

VIII.L'afirmació, lanegació, lainterrogació i l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
- estil indirecte: que i si (correlacions temporals) 
- oracions impersonals amb es 
- negació externa amb No és cert/ver que + subjuntiu 
- èmfasicontrastiu amb sí que (Això sí que m'agrada) 

2. L’oració interrogativa: 
- preguntes eco de repetició total o parcial, amb o sense conjunció que: (Que) es 
casen aquest estiu?;(Que) vol fer què?; (Que) siellahosabia?; (Que) quèhadit? 
3. L’oració exclamativa: 
- ponderativa amb (saps) que(Saps ques'estimen!;Que som curt!) 
- ponderativa amb com (Com els importa el que dius!) 
- de contraexpectativa, amb si que (Si que téfeina!) 

VIII.L'afirmació, lanegació, lainterrogació i l'exclamació 
1. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): 
- estil indirecte: que i si (correlacions temporals) 
- oracions impersonals amb es 
- negacióexternaamb Noés cert/verque +subjuntiu 
- èmfasicontrastiu ambsíque(Aixòsíquem'agrada) 
- alternança indicatiu/subjuntiu en les subordinades substantives dependents 
de negatives(Novadirque vendria / No va dir que vengués) 
- afirmació externa amb per descomptat, evidentment, ben segur que, sens 
dubte, etc. 
- construccions clivellades (Ser... que...) amb èmfasi contrastiu (És a tu que ho 
demanam;Noésqueno vulgui, és quenopuc; Sónellsquehohan de dir) 

2. L’oració interrogativa: 
- interrogatives clivellades (Quiés que telefona?; Com és que no veniu?; Quan era 
que hi havia vacances?, Què és quevols?) 
- preguntes eco de repetició total o parcial, amb o sense conjunció que: (Que) es 
casen aquest estiu?; (Que) vol fer què?; (Que) siellahosabia?; (Que) quèhadit? 
- interrogativesdecontraexpectativa amb o(O novens, tu?) 

3. L’oració exclamativa: 
- ponderativa amb (saps) que (Saps ques'estimen!;Que ho som, decurt!) 
- ponderativa amb com (Com els importa el que dius!) 
- de contraexpectativa, amb si que(Si que té feina!) 
- de contrarietat amb què vol dir que... i com que... (Què vol dir que no vendràs!; 
Com que no hosaps!) 

IX. Relacions lògiques 
1. Conjunció: coordinació amb nonomés... sinó 

2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb o bé 

3. Contrast: 
- coordinacióadversativaexcloentambexcepte,tretde, llevat de 
- adversativesdecontrast múltiple amb mentreque 
4. Concessió: concessives factuals amb encara que i pròtasi en indicatiu o 
subjuntiu 

5. Comparació: construccions comparatives: amb com+comparatiu... 
comparatiu (commés grans més ases) 
6. Condició: 
- condicionals reals i irreals amb si de cas, en cas que, sempre que, llevat que, 
mentre, etc. 
- condicionals irreals amb si i pròtasi en subjuntiu 

7. Causa: 
- subordinació causal amb per + infinitiu 

IX. Relacions lògiques 
1. Conjunció: 

- coordinació amb no només... sinó 
- coordinació amb així com 
- juxtaposició 
2. Disjunció: coordinació disjuntiva amb o bé 

3. Contrast: 
- coordinacióadversativaexcloentambexcepte,tretde, llevat de 
- adversativesdecontrast múltipleamb mentreque 
4. Concessió: concessives factuals amb encara que, malgrat que, per bé que, 
etc. 
5. Comparació: construccions comparatives: amb com + comparatiu... 
comparatiu (commés grans més ases) 
6. Condició: 

- condicionals reals i irreals amb si de cas, en cas que, sempre que, a condició 
que, mentre 



- per i amb + SN amb valor causal (Per prudència no va dir res; Amb l'ascensor 
espenyat, no podia pujar tota la compra) 
- amb donat (que), degut a/que 

8. Finalitat: 
- subordinació final amb perquè + subjuntiu present o imperfet 
- per a què interrogatiu 

9. Connectors parentètics: 
- de continuïtat: així mateix, d'altra banda 
- d'intensificació: a més a més 
- de distribució: primerament, d'entrada, per fi, d'una banda... de l'altra, d'altra 
banda, d'uncostat... del'altre 
- de digressió: percert 
- de generalització: engeneral, generalment 
- d'especificació:enconcret, enparticular,enespecial, específicament, 
precisament 
- d'ampliació: efectivament, enefecte, de fet 
- d'equiparació: així mateix 
- de reformulació: total, vaja, més ben dit 
- d'exemplificació: així 
- de resum: enresum 
- d'oposició: això sí 
- de concessió: totiaixò, noobstant (això), entotcas 
- de restricció: com amínim 
- de refutació: ben al contrari, per contra 
- de contraposició: de fet 
- de conseqüència: així, comaconseqüència 
- de conclusió: endefinitiva, en fi, al cap i a la fi 

- condicionals irreals amb si i pròtasi en subjuntiu 
7. Causa: 
- subordinació causal amb per + infinitiu i per + SAdj. (Li vaig apujar la nota per 
pesat) 
- subordinació causalambvist(que), donat(que), degut a/que, per mor de/que, 
atès (que), etc. 

- subordinació causal amb que (No surtis que plou) 

- per i amb + SN amb valor causal (Per prudència no va dir res; Amb l'ascensor 
espenyat, no podia pujar tota la compra) 
8. Finalitat: 
- subordinació finalamb perquè +subjuntiu presento imperfet 
- amb per talde/que 
- amb per tal de/que; a fi de/que 

- subordinació final amb per a + infinitiu 
9. Connectors parentètics: 
- de continuïtat: així mateix, d'altra banda 

- d'intensificació: a més a més, més encara 
- de distribució: primerament, d'entrada, per fi, d'una banda... de l'altra, d'altra 
banda, d'uncostat... de l'altre 

- de digressió: percert 
- de generalització: en general, generalment 
- d'especificació:enconcret,enparticular,enespecial, específicament, 
precisament, fet i fet 
- d'ampliació: efectivament, enefecte, de fet 
- d'equiparació: així mateix,certament 
- de reformulació: total, vaja, més bendit, això és 
- d'exemplificació: així, a tall d'exemple 
- de resum: en resum, en síntesi 
- d'oposició: això sí, ara bé, tanmateix 
- de concessió: tot i això, no obstant (això), en tot cas, tot i així, malgrat tot, en 
qualsevol cas 
- de restricció: com a mínim, si més no 
- de refutació: ben al contrari, per contra 
- de contraposició: defet 
- de conseqüència: així, com aconseqüència, així doncs 

- deconclusió:endefinitiva,enfi,alcapialafi,en conclusió, al capdavall 
 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ORTOTIPOGRÀFICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Representació gràfica de les vocals: 
- consistència d'a/e i o/u àtones en mots d'una mateixa arrel amb correlat tònic 
(recomana/recomanar/ recomanació; calor/calorós) 
- alternança a/e i o/u en mots d'una mateixa família i en pseudoderivats d'ús 
freqüent (món/mundial, jove/juvenil) 
- a/eio/usense correlattònicen vocabulari comú 

Representació gràfica de les vocals: 
- consistència d'a/e i o/u àtones en mots d'una mateixa arrel amb correlat tònic 
(recomana/recomanar/ recomanació; calor/calorós) 
- alternança a/e i o/u en mots d'una mateixa família i en pseudoderivats 
(món/mundial,jove/juvenil) 
- distinció de parells mínims ortogràfics a/e (pera/Pere, 



(meravella, estrella, treball, cosí, policia...) 
- distinció de parells mínims ortogràfics a/e (pera/Pere, acte/acta, 
espacial/especial, moda/mode...) 

Representació gràfica de les consonants: 
- grafia ll en mots en què és habitual la iodització o l'elisió (vull, tallar, fulla, 
etc.) 
- grafia de les fricatives i africades: alternances (tx/ig, tj/tg, g/j; ç/c) segons 
contextvocàliciexcepcions habituals (manlleus, mots en -jecc- i -ject-) 
- ortografia de b/v en lèxic habitual 
- alternances en pseudoderivats d'ús freqüent (moviment/mòbil) 
- alternança d'oclusives sonores i sordes a final de mot 
- ela geminada: amb col-, al-, il- i en mots d'ús corrent (novel·la, sol·licitud, 
satèl·lit,etc.) 
- ortografia regular de les nasals, seqüències -mpt- i - mpc- i assimilacions 
(assumpte, immediat, impossible) 

- ortografia de la primera persona del present d'indicatiu de la 2a conjugació (rep, 
cap, etc.) i de la 1a coincident amb la del radical (acab, llev, corr, desitj, etc.) 
- adaptació o no d'estrangerismes habituals: reforç de la 

s inicial preconsonàntica (esport) 
Diacrítics: 
- accentuació: regla d'accentuació i distinció d'obertura 
- accentuació diacrítica 
- dièresi en síl·laba tònica (gratuït, Suïssa, Raül) i regla d'estalvi en formes 
verbals 

Altres signes ortogràfics: 
- apòstrof: excepció de la davant i/u àtones i noms de lletra 
- elguionet entre verb i pronoms febles o entre pronoms febles 
- el guionet en compostos ambpunts cardinals 

Altres fenòmens ortogràfics: 
- alternança contracció/apostrofació: can/ ca n' 
- símbols i abreviatures del lèxic habitual: ordinals, tractaments, adreces, 
hores, pesos i mesures, adreces electròniques, citacions i referències (pàg., p. 
ex.) 
- sigles habituals (EOI, UIB, IES, ONU, PAC...) 

Puntuació: 
- usos de la coma: en dislocacions 
- punt: absència en sigles, títols i subtítols, rètols, datacions, càrrecs, noms 
- dospunts: perintroduircauses,conseqüències o enumeració de parts 
- cometes per indicar ironia, argot, etc. 
- puntuació en dates i adreces 
- parèntesis en incisos 

acte/acta, espacial/especial, moda/mode...) 
Representació gràfica de les consonants: 
- grafia de les fricatives i africades (tx/ig, tj/tg, g/j; ç/c): alternances 
- alternancesen pseudoderivats(moviment/mòbil) 
- alternançad'oclusivessonoresisordesafinaldemot 
- ela geminada: amb col-, al-, il- 
- ortografia regular de les nasals, seqüències -mpt- i - mpc- i assimilacions 
(assumpte, immediat) 
- ortografia de la primera persona del present d'indicatiu 
- adaptació o no d'estrangerismes habituals: reforç de la s inicial preconsonàntica 
(esport); conservació o node k, w, y (kiwi/vàter,vodka/estoc) 

Diacrítics: 
- accentuació: reconeixementde lasíl·laba tònicai de l'obertura de la vocal 
- accentuació diacrítica 
- dièresi: regla general i regla d'estalvi en formes verbals 

Altres signes ortogràfics: Altres fenòmens ortogràfics: 
- símbols i abreviatures del lèxic habitual: adreces, hores, pesos i mesures, 
adreces electròniques, citacions i referències (pàg., p.ex.) 
- sigles habituals (EOI, UIB, IES, ONU, PAC...) 

Puntuació: 
- usos de la coma en dislocacions 
- dospunts:perintroduircauses,conseqüències o enumeració de parts 
- úsdeguions per marcartorns deparaula en diàlegs 
- cometes per indicar ironia, argot, etc. 
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COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FONETICOFONOLÒGICS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DECOMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Vocalisme: 
- distinció d'obertura de les vocals medials en patrons regulars: 
concurrència amb i o u posttòniques, terminacions i sufixos (-oig/-oja, , - 
ció,-ència,-ecte,- òleg/-òloga, -ès/-esa, -ós/-osa, -er/-era, -or/-ora, -ó/-ona, 

-et/-eta, -enc/-enca, - è/-ena, -essa, -èixer, -ert/-erta, - olt/olta, etc.), formes 
rizotòniques de verbs en -eure, - oure, -oldre, -ondre, -èncer; desinències 
verbals, derivatsamb -fon, -graf, -metre, davant l i r; etc. 
- distinció d'obertura de les vocals en mots que es distingeixen per 
presènciaoabsènciad'accentdiacrític 
- distinció [i]/[j] després de vocal: veïna, beina 

Consonantisme: 
- distinció de palatals aproximant i lateral: ei/ell 
- distinció de fricatives alveolars sordes i sonores ([s]/[z]) inicials i 
intervocàliques 
- elisió de vocal neutra en contactes vocàlics, amb apostrofacióosense: 
(l'hora;quinahoraés,...) 
- assimilacions oclusiva>nasal/lateral en interiordemot: 

tm>mm; tl>ll (setmana, espatla) 
- elisió de [j] davant fricativa palatal: caixa 

- evitació de confusions o interferències habituals en la distribució de 
fricatives/africades/grups oclusiva- sibil·lant: (eixam/examen, 
fitxa/fixa, etc.) i fricatives/aproximants (boia/boja; projecte, etc.) 
Sil·labificació i patrons accentuals: 
- distinció [i]/[j] i[u]/[w] isil·labificació corresponent: 

veïna/beina, fluït/fluid, quota/cuota 
- distinció de parells de mots que difereixen en la posició de l’accent, 
especialment substantius o adjectius / verbs en -iar i -uar en 3a pers. sg. 
pres. ind. (contínua/continua, asfíxia/asfíxia) 
- síl·laba tònica en estrangerismes, sigles i acrònims habituals: email, 
tiquet, futbol, internet, Ibsalut 

Entonació: 
- de les interrogatives eco: to mitjà i ascendent- descendent final 
- de les exclamatives amb valoració positiva (to ascendent sobre 
l'element focalitzat) i negativa (to descendent sobre l'element 
focalitzat) 
- distinció de l'entonació de la interrogativa parcial i l'absoluta introduïda 
per que: (Què li duries? / Que l’hi duries?) 

Vocalisme: 
- distinció d'obertura de les vocals medials 
- distinció [i]/[j] després devocal (beina/veïna, fluid/fluïd) 

- monoftongacions i diftongacions pròpies de registres informals (aigo, 
aufegar,quixal) 
- elisionspròpiesderegistresinformals:(a)gulla,(a)nem, etc. 

Consonantisme: 
- distinció de palatals aproximant i lateral: ei/ell 
- identificació d'oclusives ifricatives ensordidesafinalde mot: lle[f], aca[p] 
- interpretació d'assimilacions, dissimilacions, escisions i semivocalitzacions 
habituals 

Sil·labificació i patrons accentuals: 
- distinció [i]/[j] i[u]/[w] isil·labificació corresponent: 

veïna/beina, fluït/fluid, quota/cuota 
Entonació: 
- de les tematitzacions amb disolocació: No en tenc, de sucre; De llimones, 
no en vull 
- de les interrogatives acabades en idò i doncs 
- de les interrogatives eco: tomitjà i ascendent- descendent final 

- de les exclamatives amb valoració positiva (to ascendent sobre 
l'element focalitzat) i negativa (to descendent sobre l'element 
focalitzat) 
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6.4 ADEQUACIÓ ALS DIFERENTS ESCENARIS 
D’ENSENYAMENT POSSIBLE: NIVELL B2. 

 
Cal assenyalar, que el curs anterior, malgrat la situació viscuda per la Covid-19, es varen assolir tots els 
continguts del nivell B1. No obstant això, des de l’inici del curs, el professorat avaluarà els coneixements previs 
de l’alumnat amb una avaluació inicial. Aquesta avaluació tindrà especial significat, atès que permetrà a 
l’alumne prendre consciència del punt en què es troba en relació al desenvolupament de les competències i 
què ha de fer per millorar.  
 
Al nivell B2, no es podrà prioritzar sobre els continguts essencials del nivell, atès que s’han tractar tots els 
continguts per a poder superar la prova de certificació del nivell B2. Depenent de l’escenari (A,B o C), els 
continguts hauran de ser tractats de forma presencial i/o en línia. 
 
L'alumnat oficial del nivell Intermedi B2 haurà de superar la prova unificada del nivell que n’hagi preparat la 
Comissió d’elaboració de proves homologades de la Conselleria d’educació. 

 
6.5 CONTINGUTS DISTRIBUÏTS PER TASQUES 

 
Els components funcionals, textuals i socioculturals i els continguts ortogràfics, gramaticals i lèxics estan 
detallats per tasques. 

 
Pel que fa als continguts temàtics, l'alumnat ha de dominar el vocabulari bàsic que faci possible la comunicació 
en els àmbits més funcionals de la llengua. Aquest vocabulari s’estructura a l’entorn de diversos camps 
semàntics, o nocions, relacionats amb els continguts comunicatius que es treballen al llarg del curs, i que estan 

descrits amb detall a l’apartat 3 del nivell. Les nocions de les quals prové el lèxic que han d'aprendre són: 
identificació personal, habitatge, llar i entorn, activitats de la vida diària, temps lliure i oci, viatges, relacions 
humanes i socials, salut, educació, compres i activitats comercials, alimentació, béns i serveis, llengua i 
comunicació, fenòmens atmosfèrics més comuns, ciència i tecnologia. 
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Tasca 1 – Organitzem un àpat Organitzar un àpat i convidar-hi els companys de classe.    

 
Components textuals 

    
Nocions específiques 

 
Elements d’adequació 

 Elements de la nota breu: salutació, nucli, signatura, data, hora. 

 Elements de la invitació.- L’ordre i la disposició de la informació en 
notes i invitacions formals. 

 Comprendre –en les produccions textuals de la unitat– qui és 
l’emissor, el receptor, el propòsit comunicatiu, el codi que cal 
utilitzar, el canal i el context. Ús privat o públic. 

 El grau de formalitat en les converses (tu, vós, vostè) cara a cara i 
telefòniques, notes i invitacions. 

 Convencions de la datació: població sense preposició i seguida de 
coma, dia amb xifres, mes amb lletres, any sense punt interior i 
absència de punt final. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 Estratègies i recursos que estructuren la 
conversa telefònica: torns de paraula, 
rèpliques, preguntes i respostes, formes que 
regulen els torns d’intervenció, fórmules 
estereotipades, etc. 

 La   connexió   d’oracions  mitjançant  el  punt  i 
seguit. 

 La coma en els vocatius i en les enumeracions. 

 
 Identificació personal: dades personals, gustos i 

preferències. 

 Temps lliure i oci: afeccions, activitats de temps lliure, 
tipus de festes, tipus de locals per fer-hi festes, 
productes festius. 

 Relacions humanes i socials: vida social, cites 

 Tecnologia: evolució i ús de les tecnologies de la 
comunicació. 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

      

 
Morfològics i sintàctics 

   
Lèxics 

   
Fonètics i ortogràfics 

 Concepte, ús i morfologia dels adjectius i pronoms possessius. 

 Les preposicions a, en i de per expressar lloc (Per exemple: es farà al Teatre Principal, en 
una de les sales polivalents de la planta baixa). La preposició per a. 

 Repàs dels adverbis i locucions de lloc, temps i quantitat més freqüents. 

 Estructures per preguntar i per aconsellar. 

 Estructures per convidar, per expressar el dia, l’hora i el lloc, i per cridar l’atenció. 
 Verbs de la tercera amb formes amb terminacions especials (acudir, etc.) 

 El gènere i nombre dels substantius referents a aliments. 

 Numerals. Concepte, classificació, morfologia i ús. Repàs dels cardinals i ordinals; numerals 
partitius (mig, terç, quarta part, etc.) i col·lectius (parell, dotzena, centenar, etc.). 

 Recursos per confirmar que s’escolta (sí, sí... ja, ja, ja ho 
entenc, entesos, està bé, és clar, etc.). Fórmules per  
respondre al telèfon, de cortesia, de comiat i de salutació. 
Barbarismes usuals en les converses telefòniques.

 Repàs d’expressions de temps per indicar una data futura o
un període aproximat del dia. Adverbis de lloc i de temps. 

 Lèxic d’activitats festives. Frases fetes.

 Abreviatures d’ús més freqüent en les invitacions.

 Distinció entre so i grafia. Aplicació a la 
lectura de noms, cognoms i localitats 
catalans i per lletrejar en català noms 
d’altres llengües. La dièresi en els noms 
propis.

 L’alfabet català (repàs).

 Els dígrafs: concepte i separació. 
Introducció a la essa simple i a la doble 
essa. La ela geminada.

 La síl·laba. Concepte. Distinció tònica / 
àtona. Separació.
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Tasca 2 – Desfem-nos de les coses inservibles Notificar la intenció de desfer-se d’un objecte i promocionar-lo.  

 
Components textuals 

   
Nocions específiques 

 
Elements d’adequació 

 Ordre i disposició de la informació en els catàlegs, els 
avisos, els anuncis i els fullets publicitaris. 

 El to, el grau de formalitat i el tractament personal en 
catàlegs, avisos i anuncis comercials. 

 Selecció idònia de la denominació d’un establiment, segons 
criteris fonètics, semàntics, mnemotècnics, de denotació i 
de connotació. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 L’enumeració. Els dos punts que s’hi anteposen, la coma 
entre els membres d’una sèrie i les formes d’expressió 
del darrer terme: conjunció i, expressions continuatives i 
valoratives (i a més, i per fi, i per postres, i sobretot...), 
abreviatura d’etcètera i punts suspensius. 

 Entorn: el barri. 

 Activitats quotidianes: rutina diària, obligacions 
familiars i laborals, hàbits de compres. 

 Compres i activitats comercials: tipus d'establiments 
comercials, preus. 

 Béns i serveis: fiscalitat i relacions amb l'administració. 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

     

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

   
Fonètics i ortogràfics 

 L’oració. Subjecte, predicat i verb. Els signes de puntuació: el punt. 

 Les construccions impersonals. 

 Estructures per mostrar preferències i gustos. 

 Estructures per valorar i explicar a utilitat d’un objecte. 

 Estructures per descriure un objecte i el seu estat. 

 Fraseologia més freqüent en la venda de productes de primera necessitat. 
Sobre l’oportunitat de compra: aprofiti l’ocasió, etc. Sobre el cost: rebentem 
preus, etc. Sobre la qualitat del producte: de primera, etc. 

 Adjectius i formes equivalents referits a preus i productes. Preus: irresistibles, 
únics, etc. Articles: a bon preu, de baix cost, etc. 

 El vocalisme àton (a/e, o/u). 

 Distinció entre síl·laba tònica i síl·laba 
àtona. L’accent. 

 Abreviatures freqüents. 
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Tasca 3 – Busquem feina Aconseguir una feina nova, prendre nota de les principals tasques i de les instruccions per fer-la. 

 
 

Components textuals 

   
 

Nocions específiques 
 

Elements d’adequació 

 Disposició de  la 
instruccions,  avisos, 
entrevistes 

 

 
informació 

anuncis 

 

 
en 

i 

 
Elements de coherència i cohesió 

 Les perífrasis d’obligació, les oracions declaratives, les oracions impersonals 
i l’imperatiu com a recursos de variació lèxica en donar instruccions. 

 L’explicació  breu  d’un  lloc  de  treball  per  mitjà  de  frases  descriptives, 
narratives i/o instructives en present i en primera o tercera persona. 

 Introducció als pronoms febles. 

 Preposicions i conjuncions temporals. 

 La cohesió dels temps verbals (cal que vinguis, caldria que anessis, etc.) 

 
 Identificació personal: documentació legal, formació i 

estudis, professió i experiència professional. 

 Activitats quotidianes: rutina diària, qualificació 
professional, plans i condicions de treball, tipus 
d’empreses, noms de professions. 

 Salut: riscos laborals. 

 Llengua i comunicació: habilitats de comunicació. 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

     

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

   
Fonètics i ortogràfics 

 
 L’article determinat, l’indeterminat i l’absència d’article. Normes d’ús i 

aplicació a informacions d’àmbit laboral (la feina, una feina, feina; les 
hores, unes hores, hores, etc.). 
 Estructures sintàctiques per donar instruccions: per mitjà d’oracions 

declaratives (l’hora d’entrada és a les vuit), de perífrasis d’obligació (cal 
entrar puntualment a les vuit) i amb l’ús de l’imperatiu (entreu 
puntualment a les vuit). 
 Repàs de la morfologia dels verbs de primera conjugació o molt usuals, 

en present d’indicatiu, a partir d’accions que es duen a terme a la feina 
(entrar, sortir, treballar, començar, continuar, acabar...; canviar-se, 
fixar-se, posar-se, aixecar-se...). 
 El verb haver-hi (repàs). 
 Els verbs anar i estar. 
 Preposicions i conjuncions temporals. Els adverbis en –ment. 
 Introducció als pronoms febles. 

 
 Noms de càrrecs i ocupacions a l’empresa: director, 

representant, etc. 

 Mots usuals del món laboral que reben interferències d’altres 
llengües: acomiadar, cap, pagament, atur, etc. 

 Expressions d’atenció i alerta. Exclamacions: Ull viu! Compte!, 
etc. Verbs: fixar-se, posar atenció, posar esment, etc. 

 Formes d’indicar les parts del dia (al matí, al migdia...), les hores 
i els quarts. 

 Frases fetes i barbarismes relacionats amb el món del treball. 

 Polisèmia i homonímia 

 Verbs freqüents en els anuncis de feina. 

 
 L’accentuació de la e i de la o. Les e i 

les o obertes i tancades. 

 L’apòstrof i la contracció 

 Els signes de puntuació (admiració i 
interrogació). 

 Abreviacions principals. 
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. 

Tasca 4 – Fem una lectura poemes Seleccionar els poemes per fer-ne una lectura pública i organitzar l’acte.  

automàtic del guanyador per convidar-lo a l’acte de lliurament, i preparar l’esborrany per a la presentació. 

 
Components textuals 

   
Nocions específiques 

 
Elements d’adequació 

 Lectura adequada de poemes (ritme, entonació, separació de 
síl·labes, vocals obertes i tancades, pauses, volum, velocitat i 
to). 

 Estructura de la invitació formal i de la nota. 

 Estructura d’un missatge en un contestador automàtic. 

 Estructura d’un esborrany d’una exposició oral. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 Ús de les preposicions en la invitació formal. 

 Destriar la informació pertinent en un missatge de 
contestador automàtic. 

 Estructures per lligar un discurs oral (per presentar un 
acte, per atorgar un premi, per justificar el lliurament del 
premi i per manifestar expectatives). 

 Els diccionaris. 

 El món de la literatura i els premis literaris. 

 La poesia. Gustos literaris. 

 
 

Continguts gramaticals i lèxics 

     

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

   
Fonètics i ortogràfics 

 La gradació en els gustos (molt/bastant/poc/gens). 

 Les preposicions en, a, per i per a. 

 Els pronoms personals forts. Tractaments de tu, vós, vostè i vostès 

 Els verbs ser i haver. 

 Els demostratius i els possessius. 

 La conjunció perquè. 

 Els adverbis i locucions adverbials. 

 
 Mots de tots els àmbits presents en els poemes de la unitat (fecund, 

melangia, lleu, de debò, batent, camussa, esgarrinxar, esguard, esclat, 
zenit, etc.) 

 Adjectius i frases fetes per donar opinió (commovedor, emocionant, 
divertit, arribar al cor, tocar la corda sensible, fer el pes, etc.) 

 
 Abreviatures de les entrades 

dels diccionaris i de les 
invitacions. 

 Alternances u/v (tou/tova), p/b 
(llop/lloba). La b i la v. 

 



126 
 

Tasca 5 - Ens alimentam bé? Passar una enquesta entre companys sobre hàbits alimentaris i valorar-ne els resultats. 

 
Components textuals 

  
Nocions específiques 

 
Elements d’adequació 

 
Elements de coherència i cohesió 

 La precisió com a exclusió d’indefinicions, equívocs o vaguetats. La 
concisió com a omissió del que és superflu per comunicar un 
significat. L’objectivitat com a absència d’apreciacions personals 
poc fonamentades. 
 Expressió dels graus de seguretat en les respostes a un 

qüestionari. Desconeixement (no tinc ni idea...), dubte (no estic 
segura...), conjectura (suposo...) o seguretat (estic convençuda...). 
 Les oracions adversatives per matisar les respostes d’una 

entrevista. 
 Saber extreure la informació important d’un text. 

 Alimentació: pesos i 

 La   formulació   adequada   de   preguntes   en   una   entrevista,   enquesta, 
qüestionari, etc., segons el tipus de resposta que se n’espera: resposta amb 

mesures, tipus de menjar i 
beguda, hàbits dietètics. 

un sol element (pregunta tancada), resposta amb una alternativa, resposta  Salut: aspectes relacionats 
amb matisació limitada (preguntes d’elecció múltiple) i amb matisació amb l'alimentació i amb els 
il·limitada (preguntes obertes). 
 Estructura i disposició d’un qüestionari, idònies per a un recompte àgil de les 

respostes. 
 Formes i expressions corteses per sol·licitar que algú atengui una demanda. 
 Formes i expressions per agrair una col·laboració. 

hàbits. 

 Activitats de la vida diària: 
rutines. 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

   

 
Morfològics i sintàctics 

 
Lèxics 

  
Fonètics i ortogràfics 

 Frases amb verbs instructius usuals en present (cal, convé, és bo,  Verbs usuals de l’àmbit de l’alimentació (empassar, beure, menjar, mastegar, rosegar, 
tastar, péixer, xuclar, xarrupar, cruspir- se, paladejar, assaborir, degustar...). 
 Mots usuals de l’àmbit de l’alimentació i de l’estadística que reben interferència 

d’altres llengües: beicon, lunch, percentatge, mitjana, etc. 
 L’expressió de les parts d’un tot: la meitat; la centena, mil·lèsima part, etc. Expressió 

de quantitats aproximades: una dotzena, vintena, trentena, etc. 
 Lèxic propi d’informacions estadístiques i l’expressió de la proporcionalitat numèrica. 
 Adverbis de freqüència. 
 Adjectius aplicables a valoracions quantitatives. 
 Adjectius aplicables als aliments pel que fa als efectes sobre la salut. 
 Diferència entre nombre i número. 

 
 Les esses (s, ss, c, ç i 

z). 

 Entonació neutra de 
les oracions 
interrogatives 
absolutes i parcials. 

 L’accent diacrític. 

convenient, necessari, important...) + frases derivades amb verb 
en infinitiu o en present de subjuntiu. Estructures per expressar 

el grau de seguretat sobre un tema. 
 Formes per indicar la situació destacada d’un element respecte 

dels altres. Per dalt: el/la (+ nom) que més + verb...; el/la més + 
adjectiu; al capdamunt hi ha...; el primer/la primera de tots és...; 

és + adjectiu + d’allò més; és el súmmum de...; és el/la millor; és + 
adjectiu + sense punt de comparació, etc. Per baix: el/la (+ nom) 

que menys + verb..., el/la menys + adjectiu; a la cua (a la part 
baixa, al capdavall) hi ha..; el/la pitjor de tots/de totes, etc. 
 Repàs de determinants i els pronoms interrogatius i de 

determinats quantitatius. Articles i contraccions. 
 Comparació d’igualtat, de superioritat i d’inferioritat. Superlatius. 
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Tasca 6 - Arriba la festa major Organitzar la festa major amb actes per a tothom, a més de fer-ne publicitat.  

 
Components textuals 

   
Nocions específiques 

 
Elements d’adequació 

 Elements de l’anunci i el fullet informatiu: 
missatges de crida (eslògans), informació 
precisa i dades de contacte. 

 Les frases escrites per ser dites. Criteris de 
redacció: absència d’incisos llargs, 
naturalitat en l’ordre dels elements de 
l’oració, etc. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 Connectors més freqüents que actuen com a organitzadors temporals de la informació del 
text (primer, en primer lloc, abans, després, a continuació, més tard, finalment, més 
endavant). 

 Opcions de redacció de les informacions en programes d’activitats: sintagmàtica (Cercavila 
pels carrers del poble) i oracional (Grans i petits voltarem el poble amb gegants i capgrossos). 

 Expressions i estructures formals d’agraïment: Volem agrair-vos... Us donem les gràcies... Ens 
plau expressar-vos la gratitud... 

 Expressions i estructures per manifestar expectatives: Amb aquest acte volem promoure... Ens 
agradaria que d’aquí sorgís... Voldríem que en el futur... Esperem despertar l’interès... Tant de 
bo que aquesta iniciativa... 

 
 Relacions humanes i socials: vida 

social. 

 Entorn: la localitat/el barri. 

 Temps lliure i oci: fests populars i 
tradicionals, activitats de lleure. 

 Serveis: equipaments culturals, 
actes públics, tipus d’associacions. 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

   

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

 
 Locucions prepositives de lloc: davant de, darrere de, a la vora de, al 

llarg de, enmig de, enfront de, a prop de... (repàs). 

 Imperatiu: repàs. 

 La modalitat oracional: oracions exhortatives, interrogatives, 
enunciatives i exclamatives. 

 Estructures per exposar actes, per fer propostes i suggeriments. 

 Els adverbis de possibilitat, probabilitat o dubte. 

 Exclamacions per promoure la participació: Som-hi! 
Endavant les atxes! Vinga! Au!, etc. 

 La derivació com a recurs per redactar anuncis que captin 
l’atenció. Augmentatius:–às, –assa, –ot, –ota): una 
festassa, uns homenots, etc.; diminutius, afectius (–et, – 
eta, –ó, –ona, etc.): bufona, gegantet. 

 Adjectius valoratius d’activitats i espectacles: 
impressionant, sensacional, emocionant, magnífic, 
espaterrant, al·lucinant, extraordinari. Frases fetes i 
locucions per valorar les festes. 

 Els prefixos. 

 Els signes d’interrogació i d’admiració. 

 La síl·laba, el diftong i el hiat. La dièresi. 

 Augmentatius i diminutius. 

 L’entonació, el ritme i les pauses en la 
lectura en veu alta de textos breus. 

 Minúscules als mesos de l’any. 
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Tasca 7 – Proposem solucions Difondre una notícia en un blog personal i escriure-hi un comentari amb possibles solucions. 

 
 

Components textuals 

   
 

Nocions específiques 
 

Elements d’adequació 

 Elements del comentari d’un blog, d’una 
notícia, del correu electrònic, de la carta i 
del missatge oral en un contestador. 

 Intenció comunicativa de la notícia. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 Connectors més freqüents a la notícia, a la carta i al missatge oral en un 
contestador. 

 Expressions i estructures pròpies d’un comentari d’un blog i d’un missatge oral en 
un contestador. 

 Estructura de la notícia: claus del resum. 

 La persona. Estats d’ànim. Sentiments i 
emocions. 

 Entorn: el treball i els companys de feina. 

 
 
 

Continguts gramaticals i lèxics 

   

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

 Adjectius d’estat d’ànim. 

 Imperatiu: repàs. 

 Modalitat oracional: oracions exhortatives, interrogatives, enunciatives 
i exclamatives. 

 Estructures per exposar actes, per fer propostes i suggeriments. 

 Estructures per felicitar i expressar alegria, dol i solidaritat. 

 L’ús del verb deure per expressar probabilitat. 

 Les perífrasis verbals. 

 Locucions i frases fetes relacionats amb els sentiments 
(bategar el cor, fer denteta, no saber-se avenir, etc.) 

 Abús dels mots jòquer. 

 Adjectius d’estat d’ànim (angoixat, avergonyit, decebuda, 
etc.) 

 Sinonímia. 

 La erra simple i la doble. 

 El punt i seguit i el punt i a part. El paràgraf. 

 L'accentuació (repàs). L’accent diacrític. 

 Els punts suspensius. 
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Tasca 8 – Expliquem una iniciativa popular Presentar un projecte i respondre a una entrevista sobre com va sorgir-ne la idea. 

 
Components textuals 

   
Nocions específiques 

 
Elements d’adequació 

 Disposició de la informació en anuncis per a la premsa, 
la ràdio i per a pàgines web. 

 Ordre progressiu de la informació en anuncis a la 
premsa, en pàgines web i per a la ràdio. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 La coreferència espacial amb els pronoms en i hi en verbs de situació i 
moviment. 

 Les marques de cohesió i de coherència en una entrevista. 

 L’ordre en les exposicions orals. 

 
 Compres i activitats comercials: consum 

responsable, comerç just i  mercats 
alternatius. 

 Entorn: zona on es viu, aspectes 
mediambientals 

 Activitats de la vida diària: hàbits de consum 

 Béns i serveis: equipaments públics. 

 Relacions humanes i socials: el voluntariat 

 
 

Continguts gramaticals i lèxics 

   

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

 El complement directe i l’indirecte. 

 Estructures per captar l’atenció, per explicar i per animar a la participació. 

 Els verbs regulars de la segona i de la tercerca conjugació. 

 Preguntes obertes i tancades. 

 Els pronoms febles de 3a persona. 

 Els adverbis i les locucions adverbials. 

 Els connectors 

 Termes habitualment relacionats amb l’ecologia 
(malbaratar, estalviar, escassetat, reciclatge, residus, 
contaminació, sostenible, tòxic, ozó...). 

 Antònims 

 
 Ortografia de les palatals fricatives, palatals 

africades i laterals. 

 Ortografia de les oclusives a final de mot, 
en finals del present d’indicatiu en -p, -t i - 
c, en gerundis en -t, terminacions en -etud, 
-itud, i grups ab-, ob-, sub- i cap-. 
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Tasca 9 - Unes vacances diferents Organitzar uns dies de vacances per a un grup d'amics i explicar com han anat les vacances. 

 
Components textuals 

   
Nocions específiques 

 
Elements d’adequació 

 Disposició de la informació en postals i cartes d’àmbit 
social. 

 Diferències entre la carta familiar i la formal. Disposició 
de la informació en cartes formals. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 Estructura de la carta i del correu electrònic: salutació, 
nucli (presentació, desenvolupament i conclusió) i comiat. 

 Distribució del text en paràgrafs. Selecció i progressió de la 
informació. 

 Connectors més freqüents que actuen com a organitzadors 
de la informació del text (primer, en primer lloc, abans, 
després, a continuació, més tard, finalment, més endavant, 
etc.) i com a enllaços de relats narratius orals. 

 Viatges: transports públics. Turisme i vacances 
(documentació, equipatge, tipus d'allotjament i 
reserves). 

 Béns i serveis relacionats amb el turisme. 

 Afeccions i gustos personals pel que fa als viatges i les 
vacances. 

 Tecnologia: els blocs i altres canals de comunicació 
digitals. 

 Entorn: flora, fauna i prediccions meteorològiques. 

 Habitatge: tipus d'habitatges, distribució, equipament i 
mobiliari. 

Continguts gramaticals i lèxics 
   

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

 
 La impersonalitat dels verbs meteorològics. Les oracions passives. 

 Les preposicions i les locucions prepositives. 

 Connectors per organitzar un text (per iniciar un tema, per marcar ordre, 
per indicar temps i per concloure). 

 Verb haver-hi (repàs). 

 Estructures per expressar acord o desacord en una conversa informal i 
expressar una idea o una proposta en una conversa informal. 

 Ús dels pronoms en i hi amb verbs de situació i de moviment: expressió 
pronominal del lloc d’origen (de Perpinyà, en vinc), de pas (per Girona, hi 
passo), de situació (a Tarragona, hi sóc) i de destinació (a València, hi 
vaig). 

 Estructures per expressar preferències i valoracions. 

 La caiguda de la preposició. 

 La derivació. Els prefixos i els sufixos més usuals. 

 Ús dels adverbis més freqüents de manera, quantitat, 
lloc i temps. 

 Lèxic meteorològic. 

 Les abreviatures de les adreces. 
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Tasca 10 – Lluitem per millorar l’EOI Exposar propostes de milora per a l’EOI i valorar-ne la millor.  

 
Components textuals 

   
Nocions específiques 

 
Elements d’adequació 

 Selecció i progressió de la informació en les cartes de 
caràcter social i en les intervencions. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 Formes d’ocultació o difuminació de l’emissor. 

 Estructura de la carta formal: salutació, nucli 
(presentació, desenvolupament i conclusió) i comiat. 

 Distribució del text en paràgrafs i connectors del text. 

 Estructura d’un esquema previ a una intervenció oral. 

 Documentació legal, documents administratius. 

 Béns i serveis: equipaments públics i relacions amb 
l'administració. 

 Mitjans de comunicació: premsa local. 

 
 

Continguts gramaticals i lèxics 

     

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

   
Fonètics i ortogràfics 

 
 Forma i usos més corrents de l’article amb valor neutre (la resta, el millor, el 

que, el fet més interessant, per això, etc.) per evitar manlleus com *lo demés,
*lo millor, *lo que, *lo més interessant, *per lo qual... 

 Quantitatius (cap, força, gens, massa, més, menys, prou, que, tan, quant, 
tant, molt, poc, gaire, bastant...) i indefinits (algun, altre, mateix, tot, un, 
qualsevol, cada...): concepte, morfologia i usos més freqüents.

 Verbs de constatació de la realitat i formes per expressar quantitat.

 Subjecte plural.

 Connectors.

 Estructures per exposar un tema en un context formal i expressar l’opinió.

 
 Noms col·lectius (la gent, el públic, la joventut, la mainada, la 

tercera edat, la infància...). 

 Verbs de constatació o verificació de fets i realitats: hi ha, 
s’observa, es constata, és ben palès, ens trobem amb, és ben 
cert, és clar, es comprova... 

 La riquesa lèxica en un text escrit. 

 Les consonants nasals. 
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Tasca 11 – Parlem a la ràdio  Expressar l'opinió personal sobre la seguretat laboral i fer propostes per millorar-la 

 
 

Components textuals 

   
 

Nocions específiques 
 

Elements d’adequació 

 Preparació escrita d’un text per ser dit. El guió o 
l’esquema abans d’una intervenció oral. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 La coherència (ajustament al contingut, ordre i no repetició) i la 
cohesió (frases lligades i acabades, absència de tics...) en una 
exposició oral. 

 Precisió semàntica en l’ús del lèxic com a recurs que afavoreix lla 
concisió en la informació. 

 Salut: aspectes generals, salut laboral i riscos laborals. 

 Activitats de la vida diària: condicions de treball. 

 Mitjans de comunicació: la ràdio. 

 La comunicació verbal i no verbal. 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

     

 
Morfològics i sintàctics 

 
Lèxics

    
Fonètics i ortogràfics 

 
 Oracions simples i compostes. La 

coordinació. Conjuncions copulatives i 
adversatives. Conjuncions causals. 

 Estructures per expressar opinió i 
desacord. Estructures per argumentar i 
per contraargumentar. Estructures per 
fer propostes i per conscienciar. 

 Els pronoms febles en funció d’atribut, 
de complement preposicional i de 
complement circumstancial. 

 
 Substantius i adjectius compostos més usuals de l’entorn laboral (comptagotes, 

muntacàrregues, parallamps, passamà, para-xocs, penja-robes, llevaneu, portabombetes, 
portaequipatge, tallafoc, celobert, terratrèmol, filferro, voravia, etc.). 

 Substantius i adjectius relacionats amb la seguretat i la higiene laborals (protecció – 
protegit, prevenció – previngut o previsor, precaució – caut o cautelós, risc – arriscat, 
incident, accident, emergència, mesura, profilaxi, evacuació, simulacre, detecció, extinció, 
urgència, etc.). 

 Adjectius que caracteritzen o graduen la qualitat de les condicions de treball (ordre i neteja: 
brut, endreçat, polit, pulcre...; temperatura: gèlid, temperat, càlid...; llum: tenebrós, fosc, 
clar, lluminós, enlluernador...; aigua: podrida, tèrbola, impotable, clara...; entorn acústic: 
ensordidor, estrepitós, sorollós, silenciós, sepulcral...; olor: fètid, pestilent, pudent, inodor, 
aromàtic...; humitat: moll, xop, humit, sec, ressec...; aire: resclosit, net, renovat, ventilat...; 
ritme de treball: calmós, lent, tranquil, ràpid, accelerat, frenètic...). 

 Adjectius referits a la salut en el treball: (insà, sa, saludable, profilàctic, tòxic, abrusador, 
hipotèrmic, nafrat, etc.). 

 
 Ortografia de a i e àtones: en mots del 

vocabulari bàsic sense punts de 
referència clars (enyorança, assemblea, 
monestir, vernís, assassí, avaria, treball, 
ambaixador, Empordà, etc.); en verbs de 
doble arrel (treure/traure, néixer/nàixer, 
jeure/jaure) i el verb fer; en mots 
masculins acabats en –a, –ma, –arca, – 
ista, –cida, –ta (titella, clima, monarca, 
ciclista, homicida, poeta, etc.) 
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Tasca 12 – Digues la teva Escriure entrades de blog i fer comentaris a altres entrades.  

 
 

Components textuals 

   
 

Nocions específiques 
 

Elements d’adequació 

 Disposició de la informació a textos narratius. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 Progressió de la informació en textos breus per a publicacions d’àmbit 
restringit: descripció de la realitat (fets, dades...), opinió, argumentació, 
propostes. Les tres parts: introducció, desenvolupament i conclusió. 
 Parts d’un article d’opinió: títol, introducció, arguments, propostes, 

autoria. 

 Puntuació: els dos punts. 

 
 Entorn: camp i ciutat, convivència ciutadana, 

civisme. 

 Transports: mobilitat urbana 

 Relacions humanes i socials: convivència 
ciutadana i relacions de veïnatge. 

 La varietat estàndard. 

 
Continguts gramaticals i lèxics 

   

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

 
Fonètics i ortogràfics 

 
 Les formes no personals del verb.Noms amb significat diferent 

segons el gènere (el fi/la fi, el llum/la llum, el terra/la terra, etc.), 
casos especials de formació del femení, formes diferents per al 
masculí i per al femení. Casos de paraules femenines i masculines 
en català que tenen un altre gènere en castellà. 

 Conjuncions consecutives i continuatives. 

 Expressions per opinar, per mostrar acord o desacord, per marcar 
ordre, per distingir, per continuar sobre el mateix punt, per posar 
èmfasi i per concloure. 

 
 Substantius i adjectius compostos i derivats per prefixació més 

usuals de l’àmbit social (interurbà, discapacitat, intercanvi...), 
amb prefix no- (no-violència, no violent, etc.). Compostos de 
dos elements plens (parabrises, salvavides, celobert...), 
repetitius i expressius (viu-viu, corre-cuita, bitllo-bitllo...), amb 
punt cardinal (nord-est...). 

 Lèxic referit als contrastos d’opinió (acord, unanimitat, 
harmonia, avinença, concòrdia, consens...; desacord, 

 L’ús del guionet. 

 Ortografia de o i u àtones: verbs que presenten 
alternança en el radical: collir, cosir, sortir, tossir i 
escopir. Ortografia de o i u àtones: verbs poder i 
voler en les formes d’indicatiu, de condicional i no 
personals. 

 Paraules sense punts de referència clars que 
s’escriuen amb o. 

 Adverbis de manera, de quantitat, de temps i de lloc. Les locucions 
adverbials. 

controvèrsia, discussió, polèmica, debat, discordança, 
oposició...). Verbs referits a l'observació. 

 Paraules sense punts de referència clars que 
s’escriuen amb u. 

 L’estil directe i l’estil indirecte. 

 Verbs irregulars. 
 La composició.  L’accent diacrític. 

 Estructures per donar consell.   

 Les perífrasis d’obligació   
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Tasca 13 - Si vols ser feliç, diverteix-te Triar en grup una activitat de lleure, demanar tota la informació necessària i fer-ne la reserva. 

 
 

Components textuals 

    
 

Nocions específiques 
 

Elements d’adequació 

 La carta formal. Elements de format: dades de l’emissor i del 
receptor, signatura i datació.Estructura de la informació: 
salutació, introducció, desenvolupament, conclusió i comiat. 
Els tractaments de tu, vós, vostè i vostès. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 Els paràgrafs. Les idees principals i les idees secundàries. 

 Els connectors. 

  
 Activitats de lleure. Establiments per fer-hi les 

activitats. Serveis. 

 Serveis per al benestar personal. Turisme de salut. 
Balnearis. 

 Activitats físiques de lleure. Arts orientals. Ioga, txi- 
kung, etc. 

 Activitats de cap de setmana. Escapades a capitals 
europees 

 
 

Continguts gramaticals i lèxics 

    

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

  
Fonètics i ortogràfics 

 
 L’adjectiu. Flexió de gènere i de nombre. Casos especials en la formació 

del gènere i el nombre dels adjectius. Adjectius acabats en –leg, en –aç, - 
iç, -oç, en vocal accentuada i adjectius invariables. 

 Formes per expressar dubte, per mostrar desacord i per mostrar acord. 

 Connectors que ajuden a organitzar la informació. 

 Lèxic referit a les activitats de temps lliure. 
 

 La dièresi. 

 L’accent diacrític. 

 Les normes d’accentuació. 

 



 

Tasca 14 – Sol·licitem una plaça en un curs Accedir a un curs.    

 
 

Components textuals 

   
 

Nocions específiques 
 

Elements d’adequació 

 Estructura formal i pautada dels currículums i de les 
sol·licituds per motius d’agilitat administrativa, 
claredat, precisió, esquematisme, etc. El grau de 
formalitat i el tractament de l’emissor (en primera 
o tercera persona) i del destinatari (de vós) en 
sol·licituds. 

 Adequació de les informacions d’un currículum als 
interessos de qui l’emplena i als criteris de selecció 
de qui el rep. El tractament no discriminatori per 
raons de sexe: l’ús de vós. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 Organització jeràrquica i esquemàtica de la informació en 
sol·licituds i currículums. 

 Els signes de puntuació de salutacions, comiats i datacions de les 
cartes formals. 

 Fraseologia característica de les sol·licituds. 

 Ordre temporal de les dades en un currículum. Fórmules 
introductòries aplicables a una carta formal: per indicar a què fa 
referència l’escrit, per anunciar-ne el contingut, per denegar un 
servei, per donar una instrucció, per concloure, per acomiadar-se. 

 
 Educació: formació continuada, plans d'estudis, 

normes i tasques. 

 Activitats quotidianes: rutines i obligacions familiars i 
laborals. 

 Identificació personal: dades del currículum. 

 

Continguts gramaticals i lèxics 

     

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

   
Fonètics i ortogràfics 

 Forma i funcions del relatiu àton que. 

 La conjunció que en oracions completives. 

 Estructures per descriure’s a un mateix, per 
expressar dubte, per expressar certesa i per 
expressar suposició. 

 Estructures d’una carta formal per saludar, per 
introduir, per acceptar, per denegar, per concloure 
i per acomiadar-se. 

 La derivació. Els sufixos –etud, -itud, -ció, -ença, -ança i –ment. 

 Abreviacions freqüents en sol·licituds, currículums i correspondència formal. 
Verbs usuals per descriure’s a si mateix (m’agrada, tinc afició, m’atreu, sóc, 
m’encanta, em considero, no em fa res...). Maneres d’expressar graus de 
coneixement en la relació d’aptituds i característiques personals: ignorància (no 
tinc la més mínima idea, desconec...), dubte (pot ser, a la millor resulta...), 
suposició (jo diria, em sembla, si no m’equivoco...), certesa (tinc el convenciment, 
d’una cosa estic segura, etc.). 

 Pronuciació i ortografia de les laterals. 

 Les palatals fricatives i les grafies g i j, x 
i ix. 

 Les africades: grafies tx, ig, tg i tj. 

 Els grups –jecc – i –ject –: injecció, 
objecció, projectar, subjecte, etc. 

 Presència o absència del punt entre 
números i a les sigles, en currículums i 
sol·licituds. 
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Tasca 15 – Exposem un tema en públic  Participar en un debat.    

 
 

Components textuals 

   
 

Nocions específiques 
 

Elements d’adequació 

 Pautes d’un debat. 

 El format dels comentaris curts a les xarxes 
socials. 

 
Elements de coherència i cohesió 

 Estructura dels comentaris curts a les xarxes socials. 

 Estructura simple d’un guió previ a una intervenció (opinó, argument i 
conclusió). 

 Estructura més detallada d’un guió previ a una intervenció oral (opinió, 
primer argument, segon argument, exemples i conclusió). 

 La cultura popular. El conte. Els castells. Els correfocs. 

 La modernitat i la cultura popular. 

 La vigència de les manifestacions de cultura popular. 

 
 
 

Continguts gramaticals i lèxics 

     

 
Morfològics i sintàctics 

  
Lèxics 

   
Fonètics i ortogràfics 

 
 Oracions compostes coordinades amb locucions usuals: 

continuatives (i fins i tot, i a més, i a més a més, etc.), 
adversatives (però, amb tot, no obstant això, etc.), il·latives 
(doncs, per ta 

 Les interjeccions i les onomatopeies. 

 Verbs que expressen sensacions (impressionar, sorprendre, atreure, 
captivar, seduir, complaure, fascinar, cridar l’atenció, repugnar, 
enutjar, desagradar, etc.). 

 Lèxic referit a experiències culturals. 

 Locucions i frases fetes 

 Derivació 

 Refranys 

 La hac. 

 La ela geminada. 
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7. NIVELL AVANÇAT C1  
 

7.1 DEFINICIÓ DEL NIVELL AVANÇAT C1 
Els ensenyaments de Nivell Avançat C1 tenen com a referència el nivell C1 (domini funcional efectiu) del Marc 
Europeu Comú de Referència. 

 
Capaciten l'alumnat per actuar amb flexibilitat i prou precisió, sense esforç aparent i superant fàcilment les 
mancances lingüístiques mitjançant estratègies de compensació, en tot tipus de situacions en els àmbits 
personal i públic, per dur a terme estudis de nivell terciari o participar amb seguretat en seminaris o en 
projectes de recerca complexos en l'àmbit acadèmic o per comunicar-se amb eficàcia en activitats específiques 
dins l'entorn professional. 

 
L'alumnat haurà de ser capaç d'utilitzar l'idioma amb gran facilitat, flexibilitat, eficàcia i precisió per processar 
una àmplia gamma de textos extensos, estructuralment complexos i detallats, sobre aspectes abstractes o 
concrets de temes de caràcter general o especialitzat, fins i tot fora del propi camp d'especialització, en 
diverses varietats de la llengua i amb estructures variades i complexes i un ampli repertori lèxic que inclogui 
expressions lexicalitzades, idiomàtiques i col•loquials i que permeti apreciar matisos subtils de significat. 
Caldrà haver desenvolupat una consciència de la relació que hi ha entre la llengua, la cultura que l'envolta i la 
importància del registre i de l'estil, així com la capacitat d'adaptar l'ús de la llengua a un ventall ampli de 
situacions socials, acadèmiques o professionals. 

 
7.2 OBJECTIUS DEL NIVELL AVANÇAT C1 
Adquirir la capacitat de: 

 
1. Utilitzar l’idioma amb flexibilitat i eficàcia, adaptant-se amb precisió i coherència al context, a les intencions i 
als interlocutors per comunicar-se de forma fluida i espontània, fins i tot en situacions complexes o en 
circumstàncies adverses. 

 
2. Identificar i valorar les normes i convencions socials de les comunitats on es parla l’idioma objecte d’estudi, a 
partir de l’experiència de les pròpies normes i convencions, i ser capaç d'adaptar-s'hi quan escaigui. 

 
3. Usar un repertori de recursos i estratègies prou ampli i ric per comunicar-se gairebé sense esforç i mostrant 
de manera consistent un bon domini dels continguts gramaticals, lèxics i pragmàtics i de les estratègies. 

 
4. Comprendre textos escrits i orals, extensos i complexos, de diferents tipologies, formats, temes i registres en 
les varietats estàndard de la llengua, tot copsant-ne els sentits implícits o les càrregues connotatives, i 
respondre-hi o relacionar-los entre si i amb el propi coneixement del món. 

 
5. Establir un control conscient dels factors que condicionen el procés d’aprenentatge per tal d’assumir-ne la 
gestió i poder formular fites pròpies. 

 
6. Utilitzar la competència plurilingüe i pluricultural per eixamplar de manera conscient l’abast de les pròpies 
relacions o camps d’interès i per poder dur a terme accions de mediació. 

 
OBJECTIUS DEL NIVELL.- Per a cada tipus d'activitat, l'objectiu general defineix l'abast, les limitacions i les condicions que 
s'apliquen a tots els objectius específics. 

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre, independentment del canal: 
- la intenció i el sentit general 
- les idees principals 
- la informació important 
- els aspectes i detalls rellevants 

a) Comprendre informació específica en declaracions, 
missatges, anuncis i avisos detallats de poca qualitat 
acústica o amb so distorsionat 
b) Comprendre informació complexa en condicions i 
advertiments, instruccions de funcionament i 
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- les opinions i actituds dels parlants, tant explícites com 
implícites 
en una àmplia gamma de textos orals 

- conceptualment i estructuralment complexos; 

- extensos, precisos i detallats; 
- en una varietat de registres i estils i d'accents no gaire 
marcats; 
- fins i tot quan les relacions conceptuals no s'hi 
assenyalin explícitament; 
- àdhuc articulats a alta velocitat i fins i tot en condicions 
d'audició que no siguin bones; 
sempre que se'n pugui confirmar detalls, especialment 

si no s'està familiaritzat amb l'accent 

especificacions de productes, serveis i procediments i 
sobre tots els assumptes relacionats amb la pròpia 
professió o activitat acadèmica. 
c) Comprendre amb relativa facilitat la majoria de 
conferències, xerrades, col·loquis, tertúlies i debats 
sobre temes complexos de caràcter públic, professional o acadèmic, 
entenent detalladament els arguments que 
s'hi esgrimeixin. 
d) Comprendre els detalls de converses i discussions de 
certa durada entre terceres persones, fins i tot sobre 
temes abstractes, complexos o poc coneguts, i captar la 
intenció del que s'hi diu. 
e) Comprendre converses d'una certa extensió en què es 
participa encara que no estiguin clarament estructurades 
i les relacions entre les idees hi sigui tan sols implícita. 
f) Comprendre sense gaire esforç una àmplia gamma de 
programes de ràdio i televisió, pel·lícules i 
representacions teatrals o d'altres tipus que contenguin 
força argot o llenguatge col·loquial i expressions 
idiomàtiques, i identificar-hi detalls o subtileses com ara 

actituds i relacions implícites. 

 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre sense dificultat i amb tot detall, en una 
àmplia gamma de textos escrits extensos i 
conceptualment i estructuralment complexos, en 
qualsevol suport, fins i tot fora del propi camp 
d'especialització: 
- la intenció i el sentit general; 
- les idees principals; 
- la informació important; 
- els aspectes i detalls rellevants; 
- les opinions i actituds dels autors, tant explícites com 
implícites; 
- identificant les diferències d'estil i registre; 

- sempre que se'n puguin rellegir les seccions difícils. 

a) Comprendre instruccions, indicacions, normatives, 
avisos o altres informacions de caràcter tècnic, incloent 
detalls sobre condicions i advertiments. 
b) Comprendre els matisos, les al·lusions i les 
implicacions de notes, missatges i correspondència 
personal que pot presentar trets idiosincràtics pel que fa 
a l'estructura i el lèxic (com ara un format pot habitual, 
llenguatge col·loquial o un to humorístic). 
c) Comprendre la informació continguda en 
correspondència formal de caràcter professional o 
institucional. 
d) Comprendre articles, informes, actes, memòries i 
altres textos en l'àmbit social, professional o acadèmic . 
e) Comprendre la informació continguda en textos de 
consulta i referència de caràcter professional o 
acadèmic. 
f) Comprendre sense dificultat les idees i postures 
expressades, tant explícitament com implícita, en articles 
i altres textos periodístics de certa extensió tant de 
caràcter general com especialitzat, en què alhora es 
comenten i analitzen punts de vista, opinions i les seves 
implicacions. 
g) Comprendre sense dificultat textos literaris 
contemporanis extensos, d'una varietat lingüística estesa 
i sense una especial complexitat conceptual, i captar-ne 
el missatge i les idees i conclusions implícites i 

reconèixer-ne el fons social, polític i històric. 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Produir i coproduir amb fluïdesa i espontaneïtat, 
independentment del canal, una àmplia gamma de 
textos orals 

- extensos, clars i detallats; 

- conceptualment i estructuralment complexos; 
- en diversos registres; 
- amb una entonació i un accent adequats a l'expressió 

a) Fer declaracions públiques amb fluidesa i gairebé 
sense esforç, fent servir l'entonació per transmetre 
matisos subtils de significat 
b) Fer presentacions extenses, clares i ben 
estructurades sobre un tema complex, desenvolupant-hi idees 
complementàries, motius i exemples adequats, 
apartant-se si cal del text preparat, estenent-se si escau 
sobre preguntes o aspectes proposats pel públic i 
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de matisos de significat; 
- mostrant domini d'una àmplia gamma de recursos 
lingüístics; 
- demostrant domini de les estratègies discursives, 
d’interacció, de compensació i de reparació que 
permeti superar les dificultats ocasionals sense 

interferir en la fluïdesa i continuïtat del discurs. 

acabant amb una conclusió adient. 
c) Dur a terme transaccions, gestions i operacions 
complexes en què calgui negociar, posicionar-se, 
argumentar, fer concessions i establir-ne els límits, fent 
servir un llenguatge persuasiu, tractant amb eficàcia els 
detalls i fent front a respostes o dificultats imprevistes. 
d) Participar de manera plena en una entrevista, com a 
entrevistador o entrevistat, ampliant i desenvolupant les 
idees discutides amb fluïdesa i sense suport, fent servir 
de manera flexible els mecanismes adequats en cada 
moment per expressar reaccions i per mantenir el bon 
desenvolupament del discurs. 
e) Participar activament en converses informals 
animades, amb un més interlocutors, sobre temes 
abstractes, complexos, específics i fins i tot desconeguts, 
en què es faci un ús emocional, alusiu o humorístic de 
l'idioma, expressant-hi les pròpies idees 
f) Participar activament en converses informals 
animades, amb un o més interlocutors, sobre temes 
abstractes, complexos, específics i fins i tot desconeguts 
i en què es faci un ús emocional, al·lusiu o humorístic de 
l'idioma, expressant les pròpies idees i opinions amb 
precisió, presentant línies argumentals complexes i 
responent-hi amb eficàcia, fent un bon ús d'interjeccions. 
g) Participar activament amb gran facilitat en converses i 
discussións formals animades (per exemple, debats, 
xerrades, col·loquis, reunions o seminaris) en què es 
tractin temes abstractes, complexos, específics i fins i tot 
desconeguts, identificant-hi amb precisió els arguments 
dels diferents punts de vista, argumentant la pròpia 
postura formalement, amb precisió i convicció, responent 
a preguntes i comentaris i contestant de manera fluida, 
espontània i adequada argumentacions complexes 
contràries. 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 
 

Produir i coproduir, independentment del suport, textos 
escrits 
- extensos i detallats; 
- ben estructurats; 
- ajustats als diferents àmbits d'actuació; 
- sobre temes complexos; 
- en què es resaltin i desenvolupin idees principals, es 
defensin punts de vista amb idees complementàries, 
motius i exemples adequats i s'acabi amb una 
conclusió adient; 
- amb un ús correcte i consistent d'estructures 
gramaticals, convencions ortogràfiques, de puntuació i 
de presentació del text complexes; 
- demostrant un control de mecanismes complexos de cohesió; 
- demostrant domini d'un lèxic ampli que permeti 
expressar matisos de significat, fins i tot ocasionalment 

la ironia, l'humor i la càrrega afectiva. 

a) Prendre notes detallades durant una conferència, curs 
o seminari que tracti temes de la pròpia especialitat o 
durant una conversa formal, reunió, discussió o debat 
animats a l'entorn professional, transcrivint la informació 
de manera tan precisa i propera a l'original que les notes 
puguin ser útils a altres persones. 
b) Escriure correspondència personal, en qualsevol 
suport, i comunicar-se en fòrums virtuals, expresant-se 
amb claretat, detall i precisió i relacionant-se amb els 
destinataris amb flexibilitat i eficàcia, incloent usos de 
caràcter emocional, alusiu i humorístic. 
c) Escriure, amb la correcció i formalitat degudes i amb 
independència del suport, correspondència formal 
dirigida a institucions públiques o privades en què, per 
exemple, es faci una reclamació o demanda complexa o 
s'expressin opinions a favor o en contra d'alguna cosa, aportant 
informació detallada i esgrimint els arguments 
pertinents per refermar o rebatre postures. 
d) Escriure informes, memòries, articles, assajos o altres 
tipus de text en entorns de caràcter públic, acadèmic o 
professional. 
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ACTIVITATS  DE MEDIACIÓ 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Mediar amb eficàcia entre parlants que usen la llengua 
meta o diferents llengües incloent aquesta, 
- transmetent tant informació com opinions, implícites o 
explícites; 
- a partir d'una àmplia gamma de textos orals o escrits 
extensos, precisos, detallats i complexos 
conceptualment i estructuralment; 
- amb flexibilitat, correcció i eficàcia; 
- tant en situacions habituals com en d'altres de més 
específiques i complexes; 
- en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional; 
- identificant i reflectint amb tanta exactitud com es 
pugui les diferències d'estil i registres; 
- utilitzant els recursos lingüístics i les estratègies 
discursives i de compensació per minimitzar les 

dificultats ocasionals. 

a) Comunicar amb paraules senzilles i gestos les 
necessitats bàsiques d'un tercer en una situació 
determinada. 
b) Fer oralment traduccions aproximades de paraules i 
expressions incloses en senyals, pòsters, programes, 
fullets, etc. 
c) Fer llistes de noms, números, preus i altres dades molt 
senzilles d'interès immediat. 
d) Traduir, tot consultant un diccionari o altres recursos, 
mots o expressions, encara que no sempre se'n 
seleccioni l'accepció adequada. 
e) Mostrar, amb paraules i llenguatge no verbal, interès 
sobre una idea o un tema.a) Traslladar oralment o per 
escrit en un nou text coherent, parafrasejant-los o 
resumint-los, informació, opinions i arguments de textos 
escrits o orals llargs i minuciosos de caràcter divers i 
procedents de fonts diverses (com ara diversos mitjans 
de comunicació, informes, assajos, conferències, textos 
acadèmics o altres documents de caràcter professional). 
b) Fer una interpretació consecutiva en xerrades, 
reunions, trobades o seminaris relacionats amb la pròpia 
especialitat, amb fluïdesa i flexibilitat, transmetent la 
informació important amb els propis termes. 
c) Mediar amb fluïdesa i eficàcia entre parlants de la 
llengua meta o de diferents llengües sobre temes tant 
dels camps d'interès personal o de la pròpia especialitat 
com de fora (per exemple, en reunions, seminaris, taules 
rodones o en situacions potencialment conflictives), 
tenint en compte les diferències i les implicacions 
sociolingüístiques i socioculturals i reaccionant en 
conseqüència, transmetent de manera clara i concisa 
informació significativa i formulant les preguntes i fent els 
comentaris pertinents a fi d'obtenir els detalls necessaris 
o comprovar suposades inferències i significats implícits. 
d) Prendre notes escrites per a tercers recollint-hi, amb 
la precisió deguda, informació específica i rellevant de 
textos escrits complexos, encara que clarament 
estructurats, sobre temes d'interès personal o del propi 
camp d'especialització en els àmbits acadèmic i 
professional. 
e) Prendre notes escrites detallades per a tercerts, amb 
la precisió necessària i una bona estructuració, durant 
una conferència, entrevista, seminari, reunió o debat 
clarament estructurats, articulats a velocitat normal en 
una varietat de la llengua on amb un accent amb què 
s'estigui familiaritzat, i sobre temes complexos i 
abstractes, tant dins com fora del propi camp d'interès o 
especialització, seleccionant quina informació i arguments 
rellevants cal consignar-hi segons com es 
desenvolupi el discurs. 
f) Resumir, comentar i analitzar per escrit els aspectes 
principals, la informació específica rellevant i els 
diferents punts de vista de notícies, articles sobre temes 
d'interès general, entrevistes o documentals que 
contenguin opinions, arguments i anàlisis. 
g) Traduir fragments rellevants pel que fa a activitats del 
propi interès en els àmbits personal, acadèmic o 
professional, de textos escrits com ara correspondència 
formal, informes, articles o assajos. 
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7.3 COMPETÈNCIES I CONTINGUTS DEL NIVELL AVANÇAT C1 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS SOCIOCULTURALS I SOCIOLINGÜÍSTICS 
 

Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producció i a la coproducció de textos orals i escrits dels aspectes 
socioculturals i 
sociolingüístics: 

 
 Continguts socioculturals

 Llenguatge no verbal 
- cinèsica, mímica, proxèmica i parallenguatge 
- gestualitat implícita 
- parallenguatge (to i modulació de la veu, silencis, signes d’afecte, sons extralingüístics, etc.) 

Vida quotidiana i les seves condicions 
 Relacions personals i convencions socials 
- l’estructura social en tota la seva complexitat 
- normes de cortesia segons el context. 
- les relacions entre gèneres: estereotips i transgressions 
- les relacions amb les autoritats i l’administració en general: formalismes 
- les jerarquies 
- cerimònies i celebracions: etiqueta 
- els temes tabú 
 Valors, creences i actituds 
- festivitats i tradicions importants o d’àmbit general: vigència, abast, origen, etc. 
- rituals, símbols i detalls més rellevants de les tradicions 
- valors, creences i actituds transgressors: abast i tolerància 
- el sentit de l'humor: referents i característiques. acudits molt coneguts i d'àmbit general 
- minories religioses, ètniques, etc.: relacions amb els grups majoritaris/preeminents 
- rituals religiosos 
- supersticions, prejudicis i tabús 
- encaix social de col·lectius determinats (dones, lgtb, immigrants, etc.) 
 Menjars i àpats 
- horaris i hàbits d'àpats segons les estacions i regions 
- tipus d'establiments de restauració segons el tipus de menjar, ubicació (centre, zones turístiques, etc.) 
- comportament durant els àpats de feina, familiars, tradicionals o festius 
- vigència de la cuina tradicional/internacional 
 Consum 
- pagament: modes, condicions, facilitats i drets del consumidor 
- publicitat: mitjans utilitzats, presència, enganys i estereotips 
- queixes, reclamacions: procediments 
 Entorn laboral 
- condicions laborals: drets i condicions contractuals habituals 
 Habitatge 
- entorn urbà: característiques generals de ciutats i pobles 
- ubicació dels habitatges: connotacions 
 Salut i assistència social 
- estat del benestar i assistència social (seguretat social, pensions, atenció a persones desocupades) i 
estatus dels treballadors 
estrangers 
- institucions d'assistència social, de defensa del consumidor 
- ONG rellevants 
- prevalència de la medicina tradicional i alternativa 
- accés als medicaments 
 Educació 
- característiques generals del sistema universitari 
- sortides professionals associades al tipus d'estudis 



142 
 

- formació durant tota la vida: presencial, a distància 
- formació a l'empresa / organització, pràctiques, etc. 
- beques i ajuts 
 Lleure i cultura 
- festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants 
- referents culturals i artístics significatius (literatura, música, cinema, arts escèniques, etc.): artistes, autors 
i obres més coneguts 
- música, teatre i dansa popular i tradicional 
- formes d’oci tradicionals i contemporànies 
- els esports: esportistes i equips de rellevància internacional i comportaments socials que envolten 
l’esport (rivalitats, assistència de 
públic, comentaris, etc.) 
- l’oci passiu: la televisió (programes més populars) 
- patrimoni cultural i natural 
- museus i llocs d’interès cultural 
- viatges i turisme: destinacions freqüents i hàbits 
 Geografia 
- territoris i àmbits més importants en què es parla la llengua: relacions 
- ciutats i llocs més significatius: connotacions que s’hi associen 
- presència i integració d’altres cultures (veïnes, estrangeres, de minories, etc.) 
 Medi ambient 
- la consciència ecològica general de la població 
- hàbits de consum responsable i de gestió de residus 
 Participació ciutadana 
- sistema polític i administratiu 
- mecanismes de participació ciutadana 
- consensos i tensions polítiques i qüestions polèmiques d’abast general 
 Mitjans de comunicació 
- premsa escrita (en paper i digital): capçaleres de referència i les seves tendències sociopolítiques; premsa 
especialitzada 
- televisió i ràdio: canals de referència i les seves tendències 
- programes de ràdio i televisió molt coneguts 
- presència i ús general d’internet i xarxes socials 

 
 Continguts sociolingüísitcs 

 
 Cortesia lingüística i convencions 
- salutacions i comiats: selecció segons context (formal, informal i familiar), àmbit (públic, privat) i canal 
(oral, escrit, electrònic...) 
- formes de tractament: connotacions d'un canvi de tractament (confiança, respecte, distància, etc.) 
- fórmules de cortesia pròpies de contextos formals 
- convencions per evitar el llenguatge sexista 
- expressions de distanciament, atenuació de l'emissor, modèstia 
- fórmules per donar el condol 
- convencions de la correspondència formal 

 
 Referents 
- frases fetes i refranys d'àmbit general 
- doble sentit i connotacions d'expressions freqüents i metàfores habituals 
- valor d'expressions que poden resultar ofensives o despectives segons context i interlocutors 
- girs que poden resultar còmics 
- expressions al·lusives a personatges, esdeveniments, llocs, institucions, etc. 

 
 Registre 
- distinció del llenguatge oral i l'escrit 
- distinció, selecció i manteniment del registre: formal, informal, familiar o íntim, segons la situació, els 
interlocutors i el canal 
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- implicacions dels canvis de registre: interpretació i reacció 
- expressions col·loquials i d'argot molt freqüents 
- varietats de la llengua estàndard: trets característics 
 Varietats 
- estàndards pluricèntrics o estàndards regionals 
- varietats diatòpiques més importants: característiques bàsiques i connotacions 
- variació diastràtica: identificació d’elements rellevants d’argots contemporanis 
 Contacte de llengües 
- minories lingüístiques: estatus, situació, drets lingüístics, etc. 
- contacte de llengües: situacions de bilingüisme, influències, etc. 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ESTRATÈGICS 

 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Selecció i aplicació eficaç de les estratègies més 
adequades en cada cas per a la comprensió de la 
intenció, el sentit general, les idees principals, la 
informació important, els aspectes i detalls rellevants i 
les opinions i actituds dels parlants, tant implícites com 
explícites. 
Estratègies d'identificació: 
Habilitat a l'hora d'usar pistes contextuals, gramaticals i 
lèxiques per inferir actituds, estats d'ànim i intencions i 
anticipar-se al desenvolupament del discurs. 

Selecció i aplicació eficaç de les estratègies més 
adequades per comprendre el que es pretén o es 
requereix en cada cas, i utilització de les claus 
contextuals, discursives, gramaticals, lèxiques i 
ortotipogràfiques amb la finalitat d’inferir l’actitud, la 
predisposició mental i les intencions de l’autor. 
Estratègies d'identificació: 
Habilitat a l'hora d'usar pistes contextuals, gramaticals i 
lèxiques per inferir actituds, estats d'ànim i intencions i 
anticipar-se al desenvolupament del discurs. 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Domini de les estratègies discursives i de compensació 
que permetin expressar el que es vol dir adequant amb 
eficàcia el discurs a cada situació comunicativa, i que 
facin imperceptibles les dificultats ocasionals. 
Estratègies de planificació: 
Adopció conscient de les convencions pròpies del tipus 
textual (estructura, nivell de formalitat, convencions, 
etc.) en la preparació d'una intervenció formal. 
Estratègies de compensació: 
Explotació creativa del repertori de vocabulari per usar 
circumloquis de manera efectiva en gairebé qualsevol 
situació. 
Estratègies de reparació: 
Retrocés i reformulació davant una dificultat sense interrupció 
completa del discurs. 
Autocorrecció efectiva. 
Estratègies d'interacció: presa de la paraula: 
- Selecció d'expressions adequades d'un repertori de 
funcions discursives per introduir remarques, prendre la 
paraula, guanyar temps mentre es pensa. 
Estratègies d'interacció: cooperació: 
- Relació de les pròpies contribucions amb les dels 
interlocutors. 
Estratègies d'interacció: demanda d'aclariments: 
Demanda d'explicacions o aclariments per assegurar la 
comprensió d'idees abstractes complexes en contextos 
professionals o acadèmics, cara a cara o en línia. 

Aplicació flexible i eficaç de les estratègies més 
adequades en cada cas per elaborar una gamma àmplia 
de textos escrits complexos ajustats al seu context 
específic, planificant el missatge i els mitjans en funció 
de l’efecte sobre el receptor. 
Estratègies de planificació: 
Adopció conscient de les convencions pròpies del tipus 
textual (estructura, nivell de formalitat, convencions, etc.) 
en la preparació d'un text formal. 
Estratègies de compensació: 
Explotació creativa del repertori de vocabulari per usar 
circumloquis de manera efectiva en gairebé qualsevol 
situació. 
Estratègies de reparació: 
Autocorrecció efectiva. 
Estratègies d'interacció: cooperació: 
- Relació de les pròpies contribucions amb les dels 
interlocutors. 
Estratègies d'interacció: demanda d'aclariments: 
Demanda d'explicacions o aclariments per assegurar la 
comprensió d'idees abstractes complexes en contextos 
professionals o acadèmics. 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 
Lligam amb coneixements previs: 
- Formulació espontània de preguntes per encoratjar els oients/interlocutors a activar coneixements previs sobre 
una qüesti. abstracta i establir-hi lligams amb el que es dirà a continuació. 
Adaptació del llenguatge: 
-Explicació de terminologia tècnica o conceptes difícils per comunicar-se sobre temes del propi camp 
d'especialització amb qui no n'és expert. 
-Adaptació del llenguatge (sintaxi, espressions idiomàtiques, argot) per fer fer-se entendre a qui no hi està 
familiaritzats. 
-Paràfrasi i interpretació amb llenguatge no tècnic de textos tècnics complexos per a receptors no especialistes. 
- Canvi de gènere i registre per fer més accessible la informació d'un text escrit complex. 
Desglossament d'informació: 
- Categorització, remarca i connexió dels punts principals d'una qüesti. complexa. 
- Repetició de diverses maneres dels aspectes clau d'una qüesti. complexa. 
Amplificació: 
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COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FUNCIONALS 
Comprensió i acompliment de les funcions comunicatives o actes de parla següents, mitjançant els exponents 
de les funcions 
esmentades més adequats per a cada context comunicatiu específic, tant a través d’actes de parla directes com 
indirectes, en una 
varietat àmplia de registres (familiar, informal, neutre, formal): 

 
 Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als 

altres): 
- acceptar i declinar una invitació 
- agrair 
- atreure l’atenció 
- compadir-se; expressar condol 
- consolar; tranquil·litzar 
- donar la benvinguda 
- saludar; acomiadar-se 
- felicitar 
- fer compliments 
- interessar-se per algú o alguna cosa 
- convidar 
- demanar disculpes 
- presentar-se i presentar algú 
- refusar 

 
 Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura): 
- afirmar 
- anunciar; informar 
- assentir 
- atribuir 
- classificar 
- confirmar la veracitat d’un fet 
- conjecturar 
- corroborar 
- descriure 
- desmentir 
- dissentir, expressar acord i desacord 
- expressar desconeixement, dubte, escepticisme, una opinió 
- formular hipòtesis, predir, suposar 
- identificar i identificar-se 
- objectar, rebatre, replicar 
- rectificar 

 
 Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades): 
- acusar; retreure 
- defensar, exculpar 
- expressar admiració, afecte, alegria o felicitat, alleujament, 
ansietat i preocupació, estima o simpatia, aprovació i 
desaprovació, penediment, confiança i desconfiança, decepció, 
desinterès i interès, menyspreu, disgust, dolor, dubte, 
escepticisme, esperança i desesperança, estimació, insatisfacció, 
orgull, preferència, ressentiment, resignació, satisfacció, sorpresa 
i estranyesa, temor, tristesa, vergonya 

- Explicitació i especificació dels aspectes més difícils per fer més accessible el contingut complex i problemàtic. 
- Redundància, explicació o modificació de l'estil o el registre per fer accessibles als receptors els punts principals 
d'un text complex. 
Optimització del text: 
- Reorganització d'un text font complex per centrar l'atenció en els punts rellevants per als interlocutors. 
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- lamentar 
 

 Actes directius (que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és 
al seu torn un acte verbal com una acció d’una altra índole): 

- aconsellar; advertir, alertar; prevenir algú en contra d’alguna 
cosa o d’algú, recomanar 
- animar, desanimar, persuadir, dissuadir 
- autoritzar, donar permís, denegar, negar permís a algú; prohibir; 
restringir 
- donar instruccions 
- demanar; pregar; sol·licitar; suplicar 
- desestimar 
- dispensar o eximir algú de fer alguna cosa 
- exigir; reclamar; ordenar 
- demanar alguna cosa, ajuda, confirmació, consell, informació, 
instruccions, opinió, permís, que algú faci alguna cosa 
- proposar; suggerir 
- recordar alguna cosa a algú 

 
 Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió): 
- accedir; consentir 
- admetre 
- expressar la intenció o voluntat de fer alguna cosa 
- convidar; oferir alguna cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna 
cosa 
- prometre; jurar 
- retractar-se 
- negar-se a fer alguna cosa 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS DISCURSIUS 
Coneixement, comprensió i construcció de models contextuals i patrons textuals complexos propis de la 
llengua escrita i de la 
llengua oral monològica i dialògica, en diverses varietats de la llengua i segons el context específic, fins i tot 
especialitzat: 

 Adequació del text al context comunicatiu: 
- tipus i format de text 
- varietat de llengua, registre i estil 
- tema 

 Coherència textual: el text com a unitat global de significat:
- enfocament i contingut: selecció de contingut pertinent, rellevància del contingut 
- selecció d’estructures sintàctiques, selecció lèxica 
- context espaciotemporal: referència espacial, referència temporal 

 Cohesió textual: organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat 
textual:

Inici: 
Mecanismes iniciadors del discurs oral: 
- fórmules de presa de contacte, presentació, apel·lació, demanda d'atenció o de silenci 
Mecanismes iniciadors del discurs escrit: 
- textos codificats (cartes, sol·licituds, informes, etc.): encapçalaments, disposició d'elements 
- altres textos (treballs acadèmics, articles, etc.): títols, subtítols, mecanismes d'acostament al 
lector (cita, pregunta retòrica o 
indirecta, acudit, etc.) 
Mecanismes d'introducció del tema: 
- fórmules d'introducció informals i formals. 
- tematització i focalització. 
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Desenvolupament temàtic: 
- Manteniment del tema: correferència (concordança, anàfora, catàfora, dixi), el·lipsi, repetició 
(sinònims, hipònims, hiperònims, 
proformes lèxiques), reformulació (paràfrasis i aclariments), èmfasi. 
- Expansió temàtica: exemplificació, reforç (precisió, matisació), contrast, conseqü.ncia, subtemes 
(introducció, rebuig, 
personalització, generalització). 
- Canvi temàtic: digressió (obertura i tancament), inserció de seqü.ncies, recuperació del tema. 
- Connectors textuals [vegeu Competència i continguts sintàctics]. 

 
Conclusió del discurs: 
Resum/recapitulació. 
Indicació de tancament de textos: proposta de conclusió, rebuig de conclusió, interrupció, 
agraïment, etc. 
Tancament textual de textos orals. 
Tancament textual de textos escrits: 
- textos codificats (cartes, etc.): fórmules de tancament, signatures, dates, disposició, elements 
ortotipogràfics 
- altres textos: fórmules de tancament, altres recursos (cites, acudits, preguntes retòriques, etc.) 

 
 Entonació (Vegeu també: Competència i continguts fonètico-fonològics):

- Declarativa: d'enumeracions, d'elements perifèrics (dislocacions, vocatius, etc.), de focalització contrastiva, 
emfàtica, categòrica, 
dubitativa, reiterativa. 
- Interrogativa, parcial i absoluta: disjuntiva, enumerativa, d'elements perifèrics (dislocacions, vocatius, 
aposicions, etc.), 
focalitzadora, emfàtica, exclamativa. 
- Imperativa. 

 
 Recursos específics de la interacció oral:

- demanar i cedir el torn de paraula 
- control i indicació de l'atenció 
- interrupció 
- interjeccions metalingüístiques 
- recursos dilatoris 

 
 Recursos ortotipogràfics (Vegeu també: Competència i continguts ortotipogràfics):

- Puntuació: indicació d'incisos, aposicions, enumeracions, exemplificacions, aclariments, interrupcions, elisions 
- Puntuació: relació amb els connectors i marcadors discursius. 
- Puntuació: en abreviatures, sigles, títols, dates, adreces, salutacions, etc. 
- Emoticones textuals i gràfiques d'ús habitual 
- Indicació d'incisos, diàlegs, citacions. 
- Convencions tipogràfiques: tipus i efectes de lletra, majúscules i minúscules, etc. 
- Disposició dels elements en textos codificats. 

 
 
 

Gèneres textual 
GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
Interacció: Interacció: 
- converses quotidianes de tot tipus: formals i informals - converses quotidianes de tot tipus, cara a cara o per 
- converses telefòniques formals i informals extenses i mitjans tècnics: llargues, informals o formals, complexes 
de contingut complex (p. ex. resolució de conflictes) i animades 
- converses transaccionals cara a cara (adquisició de - discussions de tot tipus: llargues, informals o formals, 
bens i serveis, obtenció de documents o informació, complexes i animades. 
etc.) - debats complexos. 
- discussions complexes, formals i informals - entrevistes. 
- debats i taules rodones sobre temes de certa - taules rodones complexes 
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complexitat, d’interès personal, acadèmic o professional 
- entrevistes personals, com a entrevistador o 
entrevistat 
- reunions formals estructurades 
- tràmits comercials i administratius 
Informació: 
- anuncis davant una audiència 
- instruccions complexes i detallades 
- regles, normes d'ús i advertiments 
Exposició: 
- narracions precises d'esdeveniments 
- acudits 
- relacions de fets, síntesis de reunions 
- presentacions i exposicions dins el propi domini, fins i 
tot amb part espontània 
- parlaments breus (preparats o no) en situacions 
informals o formals (celebracions, trobades, etc.) 
Cultura i lleure: 
- recitació de textos dramàtics o poètics breus 
- valoració de llibres, pel·lícules, obres teatrals 
- presentació de persones, actes, projectes 

- reunions formals estructurades 
Informació: 
- anuncis en serveis i locals públics fins i tot amb renou 
de fons 
- instruccions llargues i complexes (p. ex., un tutorial en 
línia) 
- reglaments, normes d'ús i advertiments 
Exposició: 
- narracions llargues i amb digressions 
- informes orals 
- presentacions públiques 
- lliçons acadèmiques de la pròpia especialitat. 
- conferències i xerrades complexes 
- discursos 
Cultura i lleure: 
- pel·lícules 
- cançons amb text abstracte 
- esquetxos humorístics amb implícits culturals 
- peces de teatre i lectures dramatitzades 
- presentacions d’actes 
Representacions o emissions audiovisuals: 
- entrevistes de tot tipus 
- reportatges i noticiaris 
- documentals 
- anuncis publicitaris (amb implícits culturals) 
- cròniques esportives 
- concursos 
- sèries de televisió 
- debats 
- comentaris i anàlisis sobre temes d'actualitat 

 
GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Informació personal: 
- formularis complexos i detallats 
- currículums 
- cartes de motivació 
Escrits públics: 
- cartells i pòsters amb instruccions o informació de tot 
tipus 
- apunts en xarxes socials 
- missatges en fòrums i xarxes socials 
Lleure: 
- formularis 
- programes d'activitats 
- escriptura creativa 
Instruccions: 
- normes d'ús o instruccions 
- normes de seguretat 
- advertiments 
Textos informatius: 
- cartes i correus electrònics administratius o comercials /formals 
- actes de reunions 
- presentacions 
- circulars informatives 
Textos argumentatius: 
- articles d'opinió i cartes al director sobre temes 
d'interès general 
- informes d’extensió mitjana de caràcter professional o 
sobre temes abstractes 
- assajos i treballs acadèmics del propi àmbit d'interès o 
especialització 
Àmbit cultural: 
- ressenyes de llibres, pel·lícules o obres de teatre 
Àmbit privat: 
- cartes, correus electrònics i missatges de caràcter 
personal (formals i informals) 
- textos formals i informals relatius a la interacció social 
(felicitació, invitació, condol, etc.) 
- Missatges de text elaborats 
- Notes i diaris personals 

Informació personal: 
- currículums 
- cartes de motivació i de recomanació 
Escrits públics: 
- publicitat, ofertes i promocions (amb implicacions 
socioculturals) 
- documents oficials (butlletins, acords, normatives) 
- apunts en xarxes socials, blogs, etc. 
- manifestos 
Lleure: 
- llocs web amb informació específica 
- guies (turístiques, de museus...) 
- programes de festes i d'esdeveniments culturals, fires, 
etc. 
- acudits 
Instruccions: 
- manuals d'ús 
- instruccions, reglaments i normes 
- multes i sancions 
- contractes, condicions d'ús, pressuposts 
Textos informatius: 
- cartes i correus electrònics administratius/formals 
- informes (d'enquestes, d'experts) 
- notificacions 
- estudis i treballs de recerca 
- actes de reunions 
- entrades de diccionaris/enciclopèdies 
- programes de cursos, seminaris, etc. 
- etiquetes de productes detallades 
- llibres de text i manuals de la pròpia especialitat 
Premsa: 
- rúbriques (capçaleres, titulars, seccions, sumaris, peus 
de foto), fins i tot amb elisions i sobreentesos 
- notícies 
- articles de fons (complexos, incloses estadístiques) 
- reportatges 
- entrevistes 
- articles de revistes especialitzades 
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 Textos argumentatius: 
- editorials i anàlisis llargs i complexos 
- assajos 
- articles d'opinió i cartes al director llargs i complexos 
Àmbit cultural: 
- contes i novel·les contemporanis 
- ressenyes i crítiques de llibres, pel·lícules, obres de 
teatre, etc. 
- biografies i memòries 
- còmics 
- poemes contemporanis 
- caricatures 
- narracions històriques 
Àmbit privat: 
- missatges de text elaborats 
- cartes i correus electrònics personals de tot tipus 
- notes de felicitació, agraïment, condol, etc. 
- invitacions formals 
- apunts en xarxes socials 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS LÈXICS 
 

Coneixement, comprensió i utilització correcta i adequada al context d’una a mplia gamma le xica d’ús 
general, i més especialitzat 
dins de les a rees d’intere s pro pies, en els a mbits personal, públic, acade mic i professional, inclosos 
modismes, col·loquialismes, 
regionalismes i argot. 
El vocabulari i els aspectes lexicosemàntics hauran de permetre comprendre i produir enunciats sobre aspectes 
(bàsics i derivats, 
concrets i abstractes) de les àrees temàtiques següents, atenent a les competències funcional i discursiva que 
s'especifiquen per al 
nivell i a la distinció entre el lèxic productiu i el receptiu. 

 Camps semàntics 
 

 Identitat personal: 
Dimensió física de l'individu: 
- parts del cos 
- característiques físiques 
- accions i posicions corporals 
- cicle vital i reproducció 
 Dimensió perceptiva i anímica de l'individu: 
- caràcter i personalitat 
- sentiments i estats d’ànim 
- sensacions i percepcions físiques 
- estats mentals 
- modals i comportament 
- valors personals 
 habitatge, llar i entorn: 
- evolució de les ciutats i els pobles 
- accions relacionades amb l’habitatge 
- condicions d'habitabilitat 
- accés a l'habitatge (propietat i lloguer, avantatges i 
inconvenients, dificultat d'accés, habitatge protegit, ocupació 
d'edificis, etc.) 
- característiques de l’habitatge (tipus, disseny i arquitectura) 
- persones: veïnats, companys de pis, etc. 
- activitats domèstiques 
- neteja de la casa 
- decoració 
- objectes domèstics 
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- mobiliari 
- equipament, electrodomèstics i subministraments 
 Alimentació: 
- dieta i nutrició (cultura de la nutrició, informació nutritiva) 
- begudes alcohòliques (abús, efectes sobre la salut física i 
mental) 
- característiques dels aliments: relació amb la salut 
- processament dels aliments (producció, processos industrials, 
etc.) 
 Salut, higiene, cures físiques: 
- malalties 
- ferides i traumatismes 
- simptomatologia 
- centres d’assistència sanitària 
- medicaments 
- higiene 
- estètica 
 Relacions personals i socials: 
Relacions familiars: 
- relacions de parella (tipus, disolució, violència, interculturalitat, 
mono- i poligàmia, etc.) 
- educació dels infants 
- cura de les persones dependents 
Relacions socials: 
- maneres de socialitzar 
- les xarxes socials (tipus, accions, avantatges i desavantatges) 
Celebracions i actes familiars: 
- actes socials i religiosos (rituals referits al naixement, al 
matrimoni i la mort, etc.) 
 Feina i activitats professionals 
- professions i càrrecs 
- activitat laboral 
- desocupació i temes relacionats 
- necessitats formatives 
- drets i obligacions laborals 
- característiques d’un treballador 
 Educació i activitats acadèmiques: 
- centres i institucions educatives 
- professorat i alumnat 
- sistema educatiu (evolució i reformes, educació laica i religiosa, 
etc.) 
- aprenentatge i ensenyament 
- aprenentatge al llarg de la vida 
- avaluació, qualificacions, certificacions i titulacions 
 Oci i cultura: 
- lleure i entreteniment: activitats 
- espectacles i exposicions 
- esports 
- jocs de paraula 
- cultura popular i tradicional 
 Viatges, allotjament i transport: 
Viatges: 
- tipologia 
- objectes i documents relacionats amb els viatges 
- turisme sostenible i alternatiu 
Allotjament 
Sistemes de transport: 
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- tipologia (transport terrestre, marítim, fluvial, aeri) 
- incidències 
- xarxes 
- circulació viària (accions, normes i incidents relacionats) 
- reparació i manteniment de vehicles 
- documentació i assegurances 
 Activitats comercials: 
- transaccions comercials i mercats 
- comerç exterior 
- publicitat, consumisme, protecció dels consumidors 
- establiments comercials 
- llocs, persones i activitats 
- roba, calçat i complements 
- alimentació: embalatge, petjada ecològica 
- pagaments, incidències i queixes 
 béns i serveis 
- servei postal 
- serveis de transport 
- serveis financers 
- serveis sanitaris 
- serveis educatius 
- serveis de protecció i seguretat 
- serveis socials 
- beneficiència, etc. 
- ONG 
 Entitats i empreses: 
- tipus d’empresa i organització 
- situació de l’empresa 
 Indústria i energia: 
- construcció, indústria pesant i lleugera 
- sector agropecuari 
- pesca 
 Govern, política i societat 
Societat: 
- vida en comunitat 
- conducta social 
Política i govern: 
- institucions polítiques i òrgans de govern 
- llei i justícia 
- forces armades 
 Informació i mitjans de comunicació: 
- informació i comunicació 
- correspondència escrita 
- mitjans tècnics (telefonia, Internet, etc.) 
- premsa escrita 
- mitjans audiovisuals 
 Cultura i activitats artístiques: 
Disciplines i qualitats artístiques: 
- música i dansa 
- arquitectura, escultura i pintura 
- literatura 
- fotografia 
- cine i teatre 
 Religió i filosofia: 
- filosofia 
- religió 
- supersticions 
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 Geografia i naturalesa 
- univers i espai 
- geografia humana i política 
- geografia física: paisatge i accidents geogràfics 
- espais urbans o rústics 
- clima i temps atmosfèric 
- fauna 
- flora 
- problemes mediambientals i desastres naturals 
 Ciència i tecnologia: 
- actors 
- processos i mètodes 
- avanços científics i tecnològics 
- TIC 

 
 

7.4. ADEQUACIÓ ALS DIFERENTS ESCENARIS 
D’ENSENYAMENT POSSIBLE: NIVELL C1. 
 
Cal assenyalar, que el curs anterior, malgrat la situació viscuda per la Covid-19, es varen assolir tots els continguts 
del nivell B2. No obstant això, des de l’inici del curs, el professorat avaluarà els coneixements previs de l’alumnat 
amb una avaluació inicial. Aquesta avaluació tindrà especial significat, atès que permetrà a l’alumne prendre 
consciència del punt en què es troba en relació al desenvolupament de les competències i què ha de fer per 
millorar.  
 
Al nivell C1, no es podrà prioritzar sobre els continguts essencials del nivell, atès que s’han tractar tots els 
continguts per a poder superar la prova de certificació del nivell C1. Depenent de l’escenari (A,B o C), els 
continguts hauran de ser tractats de forma presencial i/o en línia. 
 
L'alumnat oficial del nivell Avançat C1 haurà de superar la prova unificada del nivell que n’hagi preparat la 
Comissió d’elaboració de proves homologades de la Conselleria d’educació. 

 
 
 

8. NIVELL AVANÇAT C2  
 

8.1 DEFINICIÓ DEL NIVELL AVANÇAT C2 
Els ensenyaments de Nivell Avançat C2 tenen com a referència el nivell C2 (Domini) del Marc Europeu Comú de 
Referència. 
Capaciten l'alumnat per comunicar-se sense cap dificultat i amb la qualitat pròpia d'un parlant culte en 
situacions d'alta complexitat en els àmbits personal, públic, acadèmic o professional, com ara cursant estudis 
d'alt nivell, participar activament i amb desimboltura en la vida acadèmica o en entorns professionals 
complexos i exigents on calgui negociar i persuadir amb eficàcia. 

 
L'alumnat haurà de ser capaç d'utilitzar l'idioma amb total naturalitat per participar en tot tipus de situacions 
que requereixin 
comprendre, produir, coproduir i processar una àmplia gamma de textos extensos i complexos, que versin 
sobre temes tant concrets com abstractes de caràcter general i especialitzat, dins o fora del propi camp 
d'especialització, en una gran varietat d'accents, registres i estils i amb un repertori lèxic i estructural ric que 
inclogui expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals i especialitzades i que permeti apreciar i expressar 
matisos subtils de significat. 

 
L’alumnat d’aquest nivell ha de mostrar un alt nivell de consciència pel que fa a la relació entre la llengua i la 
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cultura, ser capaç de manejar tota mena de textos i d’adaptar-se a les situacions socials que puguin sorgir 
mostrant un alt grau de flexibilitat i adequació. 
 
 OBJECTIUS DELS ENSENYAMENTS DE NIVELL AVANÇAT C2 

 
Adquirir la capacitat de: 
1. Utilitzar la llengua en qualsevol context, fins i tot hostil, de manera flexible i eficaç a l’hora de formular o 
reformular idees sota 
formes lingüístiques diferents, transmetent amb precisió matisos subtils de significat a fi d’emfasitzar, 
diferenciar o eliminar 
l’ambigüitat. 
2. Saber-se'n deseixir pràcticament sense esforç amb qualsevol tipus de text oral o escrit sobre temes 
complexos per a propòsits 
socials, acadèmics i professionals. 
3. Interactuar espontàniament, amb fluïdesa i precisió, captant i utilitzant els senyals no verbals i d’entonació 
sense un esforç 
aparent fins i tot en les situacions més complexes. 
4. Mantenir un sòlid control gramatical, lèxic i pragmàtic d’un llenguatge complex encara que l’atenció estigui 
pendent d’aspectes 
com la planificació del discurs o el manteniment de la interacció. 
5. Adquirir uns coneixements explícits dels aspectes gramaticals, pragmàtics, socioculturals i sociolingüístics 
rellevants de la llengua 
i poder-los utilitzar en reflexions o exposicions metalingüístiques. 
6. Gestionar de manera conscient i autònoma l’aprenentatge de la llengua planificant-ne el procés i obtenint el 
màxim profit dels 
recursos disponibles, així com desenvolupar noves estratègies durant el procés d’aprenentatge i ús de l’idioma 
per iniciativa 
pròpia. 
7. Valorar les implicacions sociolingüístiques i socioculturals dels diferents usos lingüístics, les diferències 
culturals i la complexitat 
de les identitats dels interlocutors i poder fer de mediador tenint-les en compte. 
 
8.2 OBJECTIUS DEL NIVELL AVANÇAT C2 
Per a cada tipus d'activitat, l'objectiu general defineix l'abast, les limitacions i les condicions que s'apliquen a 
tots els objectius específics. 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 
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Comprendre amb total facilitat, independentment del 
canal, pràcticament qualsevol interlocutor i qualsevol 
text oral, en viu o retransmès, sempre que es disposi 
d'algun temps per habituar-se a l'accent, reconeguent 
significats implícits i apreciant diferències subtils d'estil, 
fins i tot quan: 
- el text s'articuli a una velocitat ràpida; 
- presenti trets estructurals, lèxics o de pronúncia 
particulars (estructures no lineals o formats poc 
usuals, col·loquialismes, regionalismes, argot o 
terminologia desconeguda, ironia o sarcasme, etc.); 
- versi sobre temes aliens a la pròpia experiència, 
interès o camp acadèmic, professional o 
d'especialització; 
- es doni en ambients amb renou o fins i tot amb so 
distorsionat. 

a) Comprendre instruccions detallades i qualsevol tipus 
d'informació específica en declaracions i anuncis públics. 
b) Comprendre qualsevol informació tècnica complexa, 
com ara instruccions de funcionament, normatives o 
especificacions de productes, serveis o procediments, 
coneguts o desconeguts, i sobre tots els assumptes 
relacionats, directament o indirecta, amb la pròpia 
professió o activitats acadèmiques. 
c) Comprendre conferències, xerrades, discussions i 
debats especialitzats, encara que contenguin gran 
quantitat d'expressions col·loquials, regionalismes o 
terminologia especialitzada o poc habitual, entenent-ne 
amb detall els arguments. 
d) Comprendre les interaccions i els detalls de converses 
i debats animats i extensos entre terceres persones, 
apreciant-ne plenament els matisos, els trets 
socioculturals del llenguatge que s'hi utilitza i les 
implicacions del que s'hi diu o s'hi insinua. 
e) Comprendre i reaccionar a converses, discussions i 
debats extensos i animats en què es participa, fins i tot 
sobre temes acadèmics o professionals complexos i amb 
els quals hom no està familiaritzat, encara que no 
estiguin clarament estructurats i la relació entre les idees 
hi sigui implícita. 
f) Comprendre i apreciar en profunditat pel·lícules, 
espectacles teatrals o d'altres tipus i programes de 
televisió o ràdio amb gran quantitat d'argot o llenguatge 
col·loquial, regional o expressions idiomàtiques, 
identificant-hi detalls i subtileses, com ara actituds i 
relacions implícites entre els parlants, i apreciant 
al·lusions i implicacions de tipus sociocultural. 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Comprendre sense dificultat, amb detall i en profunditat, 
apreciar i interpretar de manera crítica, una àmplia 
gamma de textos extensos i complexos 
- tant literaris com tècnics o d'altra índole; 
- contemporanis o no; 
- en què s'utilitzi un llenguatge especialitzat, jocs de 
paraules, una gran quantitat d'argot, col·loquialismes, 
expressions idiomàtiques, regionalismes o altres trets 
idiosincràtics; 
- que puguin contenir judicis de valor velats o en els 
quals gran part del missatge s'expressi de manera 
ambigua; 
- apreciant distincions subtils d'estil i significat, tant 
implícit com explícit; 

a) Comprendre qualsevol tipus d'informació pública, 
instrucció o disposició que pugui interessar a un mateix o 
a d'altres, inclosos els aspectes subtils i els que se'n 
puguin derivar. 
b) Comprendre la informació i les implicacions 
d'instruccions, normatives, ordenaments, codis, 
contractes o altres textos legals complexos referents al 
món professional o acadèmic i al propi camp 
d'especialització. 
c) Comprendre tot tipus de text producte de l'activitat 
professional o acadèmica (com ara actes, resums, 
conclusions, informes, projectes i treballs de recerca) o 
qualsevol document d'ús intern o de comunicació pública 
que hi correspongui. 



154 
 

- amb l'ús esporàdic del diccionari, si cal. d) Comprendre informació detallada en textos extensos i 
complexos en l'àmbit públic, social i institucional (com 
ara informes amb dades estadístiques), identificant-hi 
actituds i opinions implícites i apreciant les relacions, 
al·lusions i implicacions de tipus sociopolític, 
socioeconòmic o sociocultural. 
e) Comprendre la informació, les idees i les implicacions 
de qualsevol material bibliogràfic de consulta o 
referència de caràcter especialitzat acadèmic o 
professional. 
f) Comprendre tot tipus de publicacions periòdiques de 
caràcter general o especialitzat dins la pròpia àrea 
professional, acadèmica o d'interès. 
g) Comprendre les idees i postures expressades en 
editorials, articles de fons, ressenyes i crítiques, o en 
altres textos periodístics de certa extensió, tant de 
caràcter general com especialitzat. 
h) Comprendre qualsevol tipus de correspondència 
personal i formal pública, institucional, acadèmica o professional, 
inclosa la que versa sobre assumptes 
especialitzats o legals, identificant-hi matisos com les 
actituds, els nivells de formalitat i les postures, tant 
explícites com implícites. 
i) Comprendre i interpretar de manera crítica textos 
literaris extensos de qualsevol gènere, tant clàssics com 
contemporanis, apreciant-hi recursos literaris, trets 
d'estil, referències contextuals (culturals, sociopolítiques, 
històriques o artístiques) i les seves implicacions. 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Produir i coproduir, amb naturalitat, comoditat, 
desimboltura, flexibilitat i fluïdesa, textos orals 
- extensos i detallats; 
- formalment correctes i sovint destacables; 
- per comunicar-se en qualsevol tipus de situació de la 
vida personal, social, professional i acadèmica; 
- adaptant amb total eficàcia l'estil i el registre als 
diferents contextos d'ús; 
- sense errors, llevat d'algun lapsus linguae ocasional; 
- mostrant gran flexibilitat en l'ús d'un ric repertori 
d'expressions, accents i patrons d'entonació que 
permetin transmetre amb precisió matisos subtils de 
significat. 

a) Fer declaracions públiques fent servir l'entonació per 
transmetre amb precisió matisos de significat. 
b) Realitzar presentacions convincents davant col·legues 
experts i pronunciar conferències, ponències o xerrades, 
extenses, ben estructurades i detallades sobre 
assumptes i temes públics o professionals complexos, 
demostrant seguretat i adaptant el discurs amb flexibilitat 
a les necessitats dels oients i fent front amb èxit a 
preguntes difícils, imprevisibles i fins i tot hostils. 
c) Pronunciar conferències o impartir seminaris sobre 
temes i assumptes acadèmics complexos davant un 
públic que no coneix el tema, amb seguretat i 
eloqüència, adaptant-se a l'auditori i deseixint-se sense 
cap dificultat davant qualsevol pregunta o intervenció del 
públic. 
d) Participar amb total desimboltura en entrevistes, com 
a entrevistador o com a entrevistat, amb autoritat i 
fluïdesa, mostrant domini de la situació i capacitat de 
reacció i improvisació. 
e) Realitzar i gestionar amb total eficàcia operacions i 
transaccions complexes, fins i tot delicades, davant 
institucions públiques o privades i negociar amb 
arguments ben organitzats i persuasius les relacions 
amb particulars i entitats i la solució dels conflictes que hi 
sorgesquin. 
f) Conversar còmodament i adequada, sense cap 
limitació, en tot tipus de situacions de la vida social i 
personal, amb domini de tots els registres i ús adequat 
de la ironia i els eufemismes. 
g) Participar en reunions, seminaris, discussións, debats 
o col·loquis formals sobre assumptes complexos de 
caràcter general o especialitzat, professional o 
acadèmic, fins i tot si es porten a terme a velocitat molt 
ràpida, fent servir arguments clars i persuasius, matisant 
amb precisió per deixar clars els propis punts de vista i 
sense cap desavantatge respecte als altres parlants. 
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ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Produir i coproduir, independentment del suport textos 
escrits de qualitat 
- sense errors, llevat d'alguna relliscada de caràcter 
tipogràfic; 
- sobre temes complexos i fins i tot de tipus tècnic; 
- amb un estil adient i eficaç i una estructura lògica que 
ajudi el lector a identificar i retenir les idees i els 
aspectes més significatius; 
- en els quals es transmetin amb precisió matisos subtils 
de significat, inclosos els usos al·lusius; 
- i fins i tot a velocitat ràpida en temps real. 

a) Prendre notes i apunts detallats i fidedignes en 
reunions, seminaris, cursos o conferències, fins i tot 
mentre s’hi continua participant activament, reflectint tant 
les paraules utilitzades pel parlant com les implicacions, 
al·lusions o inferències del que diu. 
b) Negociar el text d’acords, resolucions, contractes o 
comunicats, modificant esborranys i fent correcció de 
proves. 
c) Escriure ressenyes, informes o articles complexos que 
presenten una argumentació o una apreciació crítica de 
textos tècnics d’índole acadèmica o professional, d’obres 
literàries o artístiques, de projectes d’investigació o 
treball, o de publicacions i altres ressenyes, informes o 
articles escrits per altres. 
d) Escriure informes, articles, assajos, treballs 
d’investigació i altres textos complexos de caràcter 
acadèmic o professional en què es presenta el context, 
el rerefons teòric i la literatura precedent; s’hi descriuen 
els procediments de treball; s’hi fa un tractament 
exhaustiu del tema; s’hi incorporen i resumeixen opinions 
d’altres; s’hi inclouen i avaluen informació i fets detallats i 
s’hi presenten les conclusions pròpies de manera 
adequada i convincent i d’acord amb les convencions, 
internacionals o de la cultura específica, corresponents a 
aquest tipus de textos. 
e) Escriure cartes o missatges personals en què hom 
s’expressa d’una manera deliberadament humorística, 
irònica o ambigua. 
f) Escriure correspondència formal complexa, clara, 
exempta d’errors i ben estructurada, ja sigui per sol·licitar 
alguna cosa, demanar o oferir serveis a clients, superiors 
o autoritats, adoptant les convencions estilístiques i de 
format que requereixen les característiques del context 
específic. 

 
ACTIVITATS  DE MEDIACIÓ 

OBJECTIUGENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents 
llengües per traslladar pràcticament qualsevol mena de 
text oral o escrit 
- reconeguent significats implícits; 
- apreciant diferències d'estil; 
- sense dificultat, adaptant amb total eficàcia l'estil i el 
registre als diferents contextos d'ús; 
- mostrant una riquesa d'expressió i un accent i 
entonació que permetin transmetre amb precisió 
matisos subtils de significat; 
- fins i tot quan el text s'articuli a una velocitat molt alta o 
presenti trets estructurals, lèxics o de pronúncia o 
d'escriptura idiosincràtics (com ara regionalismes, 
llenguatge literari o lèxic especialitzat). 

a) Traslladar oralment o per escrit amb la precisió 
necessària el sentit general, la informació essencial, els 
punts principals, els detalls més rellevants i les opinions i 
actituds tant implícites com explícites, així com les 
implicacions possibles, de textos orals o escrits d’una 
alta complexitat estructural o conceptual, o que presentin 
trets idiosincràtics (regionalismes, llenguatge literari, 
lèxic especialitzat, etc.), identificant-hi les diferències 
d’estil i registre, així com matisos d’intencionalitat. 
b) Parafrasejar i resumir en forma oral informació i idees 
provinents de diverses fonts, reconstruint arguments i 
fets amb la precisió deguda, de manera coherent i sense 
ometre-hi detalls importants ni incloure-hi detalls o 
elements innecessaris, amb naturalitat i eficàcia. 
c) Fer una interpretació simultània sobre una àmplia 
sèrie d’assumptes relacionats amb l’especialitat pròpia 
en diversos àmbits, traslladant amb la precisió suficient 
subtileses de registre i estil. 
d) Mediar amb eficàcia i naturalitat total entre parlants de 
la llengua meta o de diferents llengües, en qualsevol 
situació, fins i tot de caràcter delicat o conflictiu, tenint en 
compte les diferències i les implicacions sociolingüístiques i 
socioculturals, i reaccionant-hi en 
conseqüència. 
e) Prendre notes escrites detallades per a tercers, amb 
una precisió i una estructuració notables, durant una 
conferència, una reunió, un debat o un seminari 
estructurats clarament i sobre temes complexos dins o 
fora del camp d’especialització propi. 
f) Parafrasejar i resumir en forma escrita, amb correcció i 
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 eficàcia total, de manera coherent i sense incloure-hi 
detalls irrellevants, informació i idees contingudes en 
diverses fonts, traslladant-hi de manera fiable informació 
detallada i arguments complexos. 
g) Traduir, amb l’ajuda de recursos específics, fragments 
extensos de textos complexos estructuralment i 
conceptualment, fins i tot de tipus tècnic, sobre temes 
generals i específics de l’interès propi, tant dins com fora 
del camp propi d’especialització, traslladant-hi de 
manera fiable el contingut de la font i respectant-ne en la 
mesura que es pugui els trets característics (p. e. 
estilístics, lèxics o de format). 

 

8.3 COMPETÈNCIES I CONTINGUTS DEL NIVELL AVANÇAT C2 
 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS SOCIOCULTURALS I SOCIOLINGÜÍSTICS 
Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producció i a la coproducció de textos orals i escrits dels aspectes 
socioculturals i 
sociolingüístics: 
 Continguts socioculturals

 Llenguatge no verbal 
- cinèsica, mímica, proxèmica i parallenguatge 
- gestualitat implícita.. 
- parallenguatge (to i modulació de la veu, silencis, signes d’afecte, sons extralingüístics, etc.) 

 Vida quotidiana i les seves condicions 
Relacions personals i convencions socials
- l’estructura social en tota la seva complexitat 
- normes de cortesia segons la situació i els protagonistes 
- les relacions entre gèneres: estereotips, (des)igualtats, evolució 
- les relacions amb les autoritats i l’administració en general 
- les jerarquies 
- cerimònies i celebracions: etiqueta 
Valors, creences i actituds 
- festivitats, tradicions importants: història i implicacions 
- rituals, símbols i detalls més rellevants de les tradicions: vigència i connotacions 
- valors, i creences i actituds transgressors: abast i tolerància 
- el sentit de l'humor: referents i característiques 
- minories religioses, ètniques, etc.: relacions amb els grups majoritaris/preeminents 
- rituals religiosos 
- supersticions, prejudicis i tabús 
- noves tendències ètiques, morals, espirituals, etc. 
- encaix social de col·lectius determinats (dones, lgtb, immigrants, etc.) 
Menjars i àpats 
- horaris i hàbits d'àpats segons les estacions i regions 
- tipus d'establiments de restauració segons el tipus de menjar, ubicació (centre, zones turístiques, etc.) 
- comportament durant els àpats de feina, familiars, tradicionals o festius 
- cuina regional representativa 
- plats associats a celebracions importants 
- vigència de la cuina tradicional/internacional 
Consum 
- pagament: modes, condicions, facilitats i drets del consumidor 
- publicitat: mitjans utilitzats, presència, enganys i estereotips 
- queixes, reclamacions: procediments 
Entorn laboral 
- condicions laborals: drets i condicions contractuals habituals. 
- món laboral: representació dels treballadors (sindicats, comitès…), drets, taxació, seguretat social, etc. 
Habitatge 
- distribució de la població (metròpolis, grau d’urbanització, etc.) 
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Salut i assistència social 
- estat del benestar i assistència social(seguretat social, pensions, atenció a persones desocupades) i estatus 
dels treballadors 
estrangers 
- institucions d'assistència social, de defensa del consumidor 
- ONG rellevants 
- accés als medicaments 

 Educació
- característiques generals del sistema universitari 
- sortides professionals associades al tipus d'estudis 
- formació durant tota la vida: presencial, a distància 
- formació a l'empresa / organització, pràctiques, etc. 
- beques i ajuts 

 Lleure i cultura
- festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants 
- referents culturals i artístics significatius (literatura, música, cinema, arts escèniques, etc.): artistes, autors i 
obres rellevants 
- formes d’oci tradicionals i contemporànies 
- espectacles més rellevants (artistes i autors més coneguts) 
- els esports: esportistes més rellevants i comportaments socials que envolten l’esport (rivalitats, assistència de 
públic, comentaris, 
etc.) 
- l’oci passiu: la televisió (programes més populars), internet com a recurs d'oci, els jocs d’ordinador 
- patrimoni cultural i natural (valoració, conservació i difusió) 
- museus i llocs d’interès cultural 
- viatges i turisme 
- la lectura com a recurs de lleure 

 Geografia
- territoris i àmbits més importants en què es parla la llengua 
- ciutats i llocs culturalment i històricament rellevants 
- presència i integració d’altres cultures (veïnes, estrangeres, de minories, etc.) 

 Medi ambient
- el medi ambient dins l’agenda política i social 
- relació amb el medi natural 
- efectes dels problemes mediambientals 

 Participació ciutadana
- sistema polític i administratiu 
- mecanismes de participació ciutadana 
- consensos i tensions polítiques i qüestions polèmiques d’abast general 
- moviments socials i polítics importants i implicació de la ciutadania 

 Mitjans de comunicació
- premsa escrita (en paper i digital): capçaleres de referència i les seves tendències sociopolítiques; premsa 
especialitzada 
- televisió i ràdio: canals de referència i les seves tendències 
- programes de ràdio i televisió molt coneguts 
- prestigi de les fonts 
- presència i ús general d’internet i xarxes socials 
 Continguts sociolingüísitcs

 Cortesia lingüística i convencions 
- salutacions i comiats: selecció segons context (formal, informal i familiar), àmbit (públic, privat, etc.) i canal 
(oral, escrit, 
electrònic...) 
- formes de tractament protocol·làries 
- convencions per evitar el llenguatge sexista 
- fórmules de cortesia pròpies de contextos formals 
- expressions de distanciament, atenuació de l'emissor, modèstia 
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- fórmules per donar el condol 
- convencions de la correspondència tipificada i protocol·lària 

 Referents
- doble sentit i connotacions d'expressions freqüents o relacionades amb àmbits o temes determinats (premsa, 
política, etc.) 
- valor d'expressions que poden resultar ofensives o despectives segons context 
- consciència de la càrrega de gènere de certes expressions o formulacions 
- girs que poden resultar còmics 
- expressions al·lusives a personatges, esdeveniments, llocs, institucions, etc. 
- llocs comuns i cites freqüents que han esdevingut tradicionals 

 Registre
- distinció del llenguatge oral i l'escrit 
- distincions subtils de registre que aporten flexibilitat o permeten efectes retòrics 
- trets del registre culte i usos propis dels àmbits administratiu o acadèmic 
- expressions col·loquials i d'argot molt freqüents 
- varietats de la llengua estàndard: trets 
- evolució recent de l’ortografia o la normativa 

 Varietats
- varietats diatòpiques, diastràtiques i diafàsiques més importants: identificació, contextualització i 
connotacions 

 Contacte de llengües
- pervivència de la llengua clàssica, llengües litúrgiques, etc. 
- situacions de conflicte lingüístic 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS ESTRATÈGICS 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Utilització eficaç de les claus contextuals, discursives, 
gramaticals, lèxiques i foneticofonològiques amb la 
finalitat d’inferir l’actitud, la predisposició mental i les 
intencions de l’autor, i treure’n les conclusions 
apropiades. 
Estratègies d'identificació: 
Habilitat a l'hora d'usar pistes contextuals, gramaticals i 
lèxiques per inferir actituds, estats d'ànim i intencions i 
anticipar-se al desenvolupament del discurs 

Selecció i aplicació eficaç de les estratègies més 
adequades per comprendre el que es pretén o es 
requereix en cada cas, i utilització de les claus 
contextuals, discursives, gramaticals, lèxiques i 
ortotipogràfiques amb la finalitat d’inferir l’actitud, la 
predisposició mental i les intencions de l’autor, i treure’n 
les conclusions apropiades. 
Estratègies d'identificació: 
Habilitat a l'hora d'usar pistes contextuals, gramaticals i 
lèxiques per inferir actituds, estats d'ànim i intencions i 
anticipar-se al desenvolupament del discurs. 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Domini de les estratègies discursives i de compensació 
que permetin expressar el que es vol dir sense cap 
limitació, adequant amb eficàcia el discurs a cada 
situació comunicativa específica de caràcter complex. 
Estratègies de planificació: 
Adopció conscient de les convencions pròpies del tipus 
textual (estructura, nivell de formalitat, convencions, 
etc.) en la preparació d'una intervenció formal. 
Estratègies de compensació: 
Substitució de termes que no es recorden o es 
desconeixen per d'altres d'equivalents de manera que 
pràcticament no es noti. 
Estratègies de reparació: 
Retrocés i reestructuració del discurs davant una 
dificultat, gairebé imperceptibles. 
Estratègies d'interacció: presa de la paraula 
- Selecció d'expressions adequades d'un repertori de 
funcions discursives per introduir remarques, prendre la 
paraula, guanyar temps mentre es pensa. 
Estratègies d'interacció: cooperació: 
- Connexió de les pròpies contribucions amb les dels 
interlocutors. 
- Ampliació de l'abast de la interacció. 
- Conducció de la interacció cap a un desenllaç. 
Estratègies d'interacció: demanda d'aclariments: 

Aplicació natural i eficaç de les estratègies discursives i 
de compensació més adequades en cada cas per 
elaborar una gamma àmplia de textos complexos 
ajustats al seu context específic, fins i tot especialitzat, 
planificant el missatge i els mitjans en funció de l’efecte 
que es vol o s’ha de produir sobre el receptor. 
Estratègies de planificació: 
Adopció conscient de les convencions pròpies del tipus 
textual (estructura, nivell de formalitat, convencions, etc.) 
en la preparació d'un text formal. 
Estratègies de compensació: 
Substitució de termes que no es recorden o es 
desconeixen per d'altres d'equivalents de manera que 
pràcticament no es noti. 
Estratègies de reparació: 
Autocorrecció efectiva. 
Estratègies d'interacció: cooperació: 
- Connexió de les pròpies contribucions amb les dels 
interlocutors. 
- Ampliació de l'abast de la interacció. 
- Conducció de la interacció cap a un desenllaç. 
Estratègies d'interacció: demanda d'aclariments: 
Demanda d'explicacions o aclariments per assegurar la 
comprensió d'idees abstractes complexes en contextos 
professionals o acadèmics. 
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Demanda d'explicacions o aclariments per assegurar la 
comprensió d'idees abstractes complexes en contextos 
professionals o acadèmics, cara a cara o en línia. 

 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 
Lligam amb coneixements previs: 
- Introducció de conceptes complexos (p. ex. nocions científiques) mitjançant definicions i explicacions elaborades 
a partir de coneixements previs. 
Adaptació del llenguatge: 
Adaptació del llenguatge d'un ampli repertori de texts per presentar-ne el contingut principal en un registre i amb 
grau de sofisticació i detall apropiats als receptors. 
Desglossament d'informació: 
- Explicació de la relació entre les parts i el tot 
- Incitació a analitzar una qüestió complexa de maneres diferents. 
Amplificació: 
Dilucidació de la informació present en textos de temàtica acadèmica o professional complexa mitjançant 
l'elaboració i l'exemplificació. 
Optimització del text 
- Esmena o reelaboració d'una text font complex per millorar-ne la coherència, la cohesió i el flux argumental, 
eliminant-ne fragments innecessaris. 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS FUNCIONALS 
Comprensió i acompliment de les funcions comunicatives o actes de parla següents, mitjançant els exponents 
de les funcions 
esmentades més adequats per a cada context comunicatiu específic, tant a través d’actes de parla directes com 
indirectes, en una 
varietat àmplia de registres (familiar, informal, neutre, formal): 

 Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als 
altres):

- acceptar i declinar una invitació 
- agrair 
- atreure l’atenció 
- compadir-se; expressar condol 
- consolar; tranquil·litzar 
- donar la benvinguda 
- saludar; acomiadar-se 
- felicitar 
- fer compliments 
- interessar-se per algú o alguna cosa 
- convidar 
- demanar disculpes 
- presentar-se i presentar algú 
- refusar 

 Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura):
- afirmar 
- anunciar; informar 
- assentir 
- atribuir 
- classificar 
- confirmar la veracitat d’un fet 
- conjecturar 
- corroborar 
- descriure 
- desmentir 
- dissentir, expressar acord i desacord 
- expressar desconeixement, dubte, escepticisme, una opinió 
- formular hipòtesis, predir, suposar 
- identificar i identificar-se 
- objectar, rebatre, replicar 
- rectificar 

 Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades):
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- acusar; retreure 
- defensar, exculpar 
- expressar admiració, afecte, alegria o felicitat, alleujament, 
ansietat i preocupació, estima o simpatia, aprovació i 
desaprovació, penediment, confiança i desconfiança, decepció, 
desinterès i interès, menyspreu, disgust, dolor, dubte, 
escepticisme, esperança i desesperança, estimació, insatisfacció, 
orgull, preferència, ressentiment, resignació, satisfacció, sorpresa 
i estranyesa, temor, tristesa, vergonya 
- lamentar 

 Actes directius (que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és 
al seu torn un acte

verbal com una acció d’una altra índole): 
- aconsellar; advertir, alertar; prevenir algú en contra d’alguna 
cosa o d’algú, recomanar 
- animar, desanimar, persuadir, dissuadir 
- autoritzar, donar permís, denegar, negar permís a algú; prohibir; 
restringir 
- donar instruccions 
- demanar; pregar; sol·licitar; suplicar 
- desestimar 
- dispensar o eximir algú de fer alguna cosa 
- exigir; reclamar; ordenar 
- demanar alguna cosa, ajuda, confirmació, consell, informació, 
instruccions, opinió, permís, que algú faci alguna cosa 
- proposar; suggerir 
- recordar alguna cosa a algú 

 Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió):
- accedir; consentir 
- admetre 
- expressar la intenció o voluntat de fer alguna cosa 
- convidar; oferir alguna cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna 
cosa 
- prometre; jurar 
- retractar-se 
- negar-se a fer alguna cosa 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS DISCURSIUS 
Coneixement, comprensió i construcció d’una gamma àmplia de models contextuals i patrons textuals 
complexos propis de la 
llengua escrita i de la llengua oral monològica i dialògica, en diverses varietats de la llengua i en qualsevol 
registre, apreciant un ric 
repertori de recursos de producció i processament de textos ajustats a contextos específics, fins i tot 
especialitzats: 

 Adequació del text al context comunicatiu
- tipus i format de text 
- varietat de llengua, registre i estil 
- tema 

 Coherència textual: el text com a unitat global de significat
- enfocament i contingut: selecció de contingut pertinent, rellevància del contingut 
- selecció d’estructures sintàctiques, selecció lèxica 
- context espaciotemporal: referència espacial, referència temporal 

 Cohesió textual: organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat 
textual:

Inici 
Mecanismes iniciadors del discurs oral: 
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- fórmules de presa de contacte, presentació, apel·lació, demanda d'atenció o de silenci 
- interjeccions fàtiques 
Mecanismes iniciadors del discurs escrit: 
- textos codificats (cartes, sol·licituds, informes, etc.): encapçalaments, disposició d'elements, 
ortotipografia 
- altres textos (treballs acadèmics, articles, etc.): títols, subtítols, mecanismes d'acostament al 
lector (cita, pregunta retòrica o 
indirecta, acudit, etc.) 
Mecanismes d'introducció del tema: 
- fórmules d'introducció informals, formals i cultes 
- tematització i focalització 

 
Desenvolupament temàtic: 
- Manteniment del tema: correferència (concordança, anàfora, catàfora, dixi), el·lipsi, repetició 
(sinònims, hipònims, hiperònims, 
proformes lèxiques), reformulació (paràfrasis i aclariments), èmfasi. 
- Expansió temàtica: exemplificació, reforç (precisió, matisació), al·lusions (referències, cites, 
evocacions, analogies, definicions), 
contrast, conseqüència, subtemes (introducció, rebuig, personalització, generalització). 
- Canvi temàtic: digressió (obertura i tancament), inserció de seqüències, recuperació del tema. 
- Connectors textuals [vegeu Competència i continguts sintàctics]. 
Conclusió del discurs: 
Resum/recapitulació. 
Indicació de tancament de textos: proposta de conclusió, rebuig de conclusió, interrupció, 
agraïment, etc. 
Tancament textual de textos orals. 
Tancament textual de textos escrits: 
- textos codificats (cartes, etc.): fórmules de tancament, signatures, dates, disposició, elements 
ortotipogràfics 
- altres textos: fórmules de tancament, altres recursos (cites, acudits, preguntes retòriques, etc.) 

 
 Entonació (Vegeu també: Competència i continguts fonètico-fonològics):

- Declarativa: d'enumeracions, d'elements perifèrics (dislocacions, vocatius, etc.), de focalització contrastiva, 
emfàtica, categòrica, 
dubitativa, d'obvietat, reiterativa. 
- Interrogativa, parcial i absoluta: disjuntiva, enumerativa, d'elements perifèrics (dislocacions, vocatius, 
aposicions, etc.), 
focalitzadora, emfàtica, exclamativa, confirmatòria, retòrica, reiterativa. 
- Imperativa. 

 Recursos específics de la interacció oral
- demanar i cedir el torn de paraula 
- control i indicació de l'atenció 
- interrupció 
- interjeccions metalingüístiques 
- recursos dilatoris 

Recursos ortotipogràfics (Vegeu també: Competència i continguts ortotipogràfics) 
- Puntuació: indicació d'incisos, aposicions, enumeracions, exemplificacions, aclariments, 
interrupcions, elisions, omissions, 
reconstruccions. 
- Puntuació: relació amb els connectors i marcadors discursius. 
- Puntuació: en abreviatures, sigles, títols, índexs, etc. 
- Emoticones textuals i gràfiques. 
- Indicació d'incisos, diàlegs, citacions, referències bibliogràfiques o similars. 
- Abreviatures pròpies del món acadèmic (exemples, cites, referències, notes, etc.). 
- Convencions tipogràfiques: tipus i efectes de lletra, majúscules, versaletes i minúscules, etc. 
- Disposició dels elements en textos codificats. 
- Sagnats 
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 Gèneres textuals
GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS ACTIVITATS DE CMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
Interacció: 
- converses quotidianes de tot tipus: formals, informals i 
col·loquials 
- converses telefòniques formals i informals extenses i 
de contingut complex (p. ex. resolució de conflictes) 
- converses transaccionals cara a cara (adquisició de 
bens i serveis, obtenció de documents o informació, 
etc.), incloent-hi negociació 
- discussions complexes, formals i informals 
- debats, taules rodones, tertúlies, col·loquis sobre 
temes complexos o abstractes 
- entrevistes personals o públiques, com a entrevistador 
o entrevistat 
- reunions formals estructurades 
- tràmits comercials i administratius 
Informació: 
- anuncis davant una audiència 
- instruccions complexes i detallades 
- regles, normes d'ús i advertiments 
- comunicats 
Exposició: 
- narracions precises d'esdeveniments 
- acudits 
- relatoris de reunions, seminaris, col·loquis, etc. 
- presentacions i exposicions, fins i tot amb part 
espontània 
- parlaments (preparats o no) en situacions formals 
(celebracions, trobades, etc.) 
Cultura i lleure: 
- recitació de textos dramàtics o poètics 
- valoració de llibres, pel·lícules, obres teatrals 
- presentació de persones, actes, projectes 

Interacció: 
- converses cara a cara o per mitjans tècnics de tot tipus 
en tot tipus de situació 
- discussions de tot tipus: llargues, informals o formals, 
complexes i animades 
- debats complexos i animats 
- entrevistes 
- taules rodones, tertúlies i col·loquis complexos 
- reunions formals 
Informació: 
- instruccions detallades 
- procediments i protocols 
Exposició: 
- narracions llargues i amb digressions 
presentacions públiques de tot tipus 
- lliçons acadèmiques sobre temes especialitzats 
- conferències i xerrades complexes amb contingut 
especialitzat 
- discursos oficials o solemnes 
- oratòria política (mítings, manifestos, declaracions etc.) 
Cultura i lleure: 
- pel·lícules amb tot tipus de varietats i implícits culturals 
- cançons amb text abstracte o implícits 
- peces de teatre i lectures dramatitzades 
- presentacions d’actes 
Representacions o emissions audiovisuals: 
- entrevistes de tot tipus 
- reportatges i noticiaris 
- documentals 
- anuncis publicitaris (amb implicacions socioculturals) 
- sèries de televisió 
- debats amb temàtica implícita o específica 
- comentaris i anàlisis 

 
GÈNERES TEXTUALS 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS ACTIVITATS DE CMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Informació personal: 
- formularis complexos i detallats 
- currículums 
- cartes de motivació 
Escrits públics: 
- cartells i pòsters amb instruccions o informació de tot 
tipus 
- apunts en xarxes socials 
- missatges en fòrums i xarxes socials 
Lleure: 
- formularis 
- programes d'activitats 
- escriptura creativa 
Instruccions: 
- normes d'ús o instruccions 
- normes de seguretat 
- advertiments 
Textos informatius: 
- cartes i correus electrònics administratius o comercials 
/formals/protocol·laris 
- actes de reunions 
- presentacions 
- circulars informatives 
Textos argumentatius: 
- articles d'opinió i cartes al director sobre temes d'interès general 
o especialitzat 
- informes de caràcter professional o sobre temes 
abstractes 
- assajos i treballs acadèmics del propi àmbit d'interès o 
especialització 
- assajos breus sobre temes abstractes 

Informació personal: 
- currículums 
- cartes de motivació i de recomanació 
Escrits públics: 
- publicitat, ofertes i promocions (amb implicacions 
socioculturals) 
- documents oficials (butlletins, acords, normatives) 
- apunts en xarxes socials, blogs, etc. 
- manifestos 
Lleure: 
- llocs web amb informació detallada 
- llibres de viatges 
- catàlegs d'exposicions 
- programes d'esdeveniments culturals, fires, etc. 
especialitzats 
- acudits (amb implícits culturals) 
Instruccions: 
- manuals d'ús 
- instruccions, reglaments i normes 
- multes i sancions 
- contractes, condicions d'ús, pressuposts, pòlisses, etc. 
Textos informatius: 
- cartes i correus electrònics 
administratius/formals/protocol·laris 
- informes 
- notificacions 
- estudis i articles de recerca 
- actes de reunions 
- entrades de diccionaris/enciclopèdies 
- programes de cursos, seminaris, etc. especialitzats 
- etiquetes de productes detallades 
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Àmbit cultural: 
- ressenyes i crítiques de llibres, pel·lícules o obres de 
teatre 
Àmbit privat: 
- cartes, correus electrònics i missatges de caràcter 
personal (informals, formals i protocol·laris) 
- textos formals i informals relatius a la interacció social 
(felicitació, invitació, condol, etc.) 
- missatges de text elaborats 
- notes i diaris personals 

- llibres de text i manuals de la pròpia especialitat 
Premsa: 
- rúbriques (capçaleres, titulars, seccions, sumaris, peus 
de foto), fins i tot amb elisions i sobreentesos 
- notícies 
- articles de fons (complexos, extensos) 
- reportatges 
- entrevistes 
- articles de revistes especialitzades 
Textos argumentatius: 
- editorials i anàlisis llargs i complexos 
- assajos 
- articles d'opinió i cartes al director llargs i complexos 
Àmbit cultural: 
- contes i novel·les 
- ressenyes i crítiques de llibres, pel·lícules, obres de 
teatre, etc. 
- biografies, memòries i relats de vida 
- còmics 
- poemes 
- caricatures 
- narracions històriques 
- catàlegs d'exposicions 
Àmbit privat: 
- missatges de text elaborats 
- cartes i correus electrònics personals de tot tipus 
- notes de felicitació, agraïment, condol, etc. 
- invitacions formals 
- apunts en xarxes socials 

 

COMPETÈNCIA I CONTINGUTS LÈXICS 
Coneixement, comprensió i utilització correct i adequada al context,d’una rica gamma lèxica od’ús general, i 
més especialitzat dins 
de les àrees d’interès pròpies, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, inclosos modismes, 
col·loquialismes, regionalismes i argot, i apreciació dels nivells connotatius del significat. 

 
El vocabulari i els aspectes lexicosemàntics hauran de permetre comprendre i produir enunciats sobre aspectes 
(bàsics i derivats, 
concrets i abstractes) de les àrees temàtiques següents, atenent a les competències funcional i discursiva que 
s'especifiquen per al nivell i a la distinció entre el lèxic productiu i el receptiu. 

 
 Camps semàntics

 Identitat personal: 
- Dimensió física de l'individu: 
- Dimensió perceptiva i anímica de l'individu: 

 Habitatge, llar i entorn
- accions relacionades amb l’habitatge 
- construcció: arquitectura, enginyeria 
- problemes relacionats amb l'habitatge (dificultat d'accés, 
hipoteques, desnonaments, ocupació, persones sense sostre, 
etc.) 
- activitats domèstiques (repartiment de les tasques domèstiques, 
conciliació de la vida laboral i vida familiar, etc.) 

 Alimentació:
- producció (aliments ecològics, genèticament modificats, etc.) 
- processament (menjar preparat, congelat, etc.) 
- alcoholisme (dimensió social i sanitària) 
- tipus de dietes (condicionants de salut, culturals, religiosos, etc.) 

 Salut, higiene, cures físiques: 
Salut física i mental:
- ferides i traumatismes 
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- malalties amb proporcions epidèmiques (obesitat, diabetis, etc.) 
- centres d’assistència sanitària 
- residències (per a persones grans, persones amb malalties 
mentals, etc.) 
- medicaments 
- medicines alternatives 
- estètica 

 Relacions personals i socials
 Feina i activitats professionals

- professions i càrrecs 
- temes d'igualtat i assetjament laboral 
- desocupació i aspectes relacionats (mercat laboral, immigració, 
emigració, etc.) 
- drets i obligacions laborals 

 Educació i activitats acadèmiques:
- reptes de l’educació (famílies desestructurades, formació dels 
docents, implicació de societat) 
- relacions professorat-alumnat 
- evolució i reformes del sistema educatiu 
- aprenentatge i ensenyament 
- sistema escolar: tipologia (escola pública, sostinguda amb fons 
públics, privada, etc.) 

 Oci:
 lleure i entreteniment: nous hàbits

- espectacles i exposicions (arts performatives, instal·lacions, 
cinema avantguardista, etc.) 
- esports i temes relacionats (p. ex. dòping) 
- jocs 
- expressions d'ironia o humor, refranys i acudits 

 Viatges, allotjament i transport:
- tipus de viatges 
- allotjament 
- sistemes de transport: incidències i experiències 
- drets i assegurances 

 Activitats comercials:
- publicitat i consumisme 
- conseqüències ambientals, mentals i familiars del consum 
excessiu 

 Béns i serveis públics de tota mena:
- serveis socials 
- ONG 

 Entitats i empreses:
- tipus d’empresa o organització 
- situació de l’empresa 
- oscil·lacions en la economia 

 Indústria i energia
- construcció, indústria pesant i lleugera 
- sector agropecuari 
- pesca 

 Govern, política i societat:
 Societat:

- vida en comunitat 
- conducta social 
- personatges contemporanis i històrics que han tingut influència 
sobre la societat 
- conflictes bèl·lics i les seves conseqüències 
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- crisis humanitàries i les seves causes 
 Política i govern:

- institucions polítiques i òrgans de govern 
- llei i justícia 
- cossos i agents de seguretat 
- forces armades 

 Informació i mitjans de comunicació
 Cultura i activitats artístiques
 Religió i filosofia
 Geografia i natura

- univers i espai 
- geografia humana i política 
- geografia física: paisatge i accidents geogràfics 
- clima i temps atmosfèric 
- protecció de la fauna 
- flora 
- problemes mediambientals i desastres naturals 

 Ciència i tecnologia:
- actors 
- processos i mètodes 
- avanços científics i tecnològics 
- TIC: ús i abús, privacitat i xarxes socials 
- energies renovables i energies no renovables 
- sostenibilitat mediambiental (mobilitat, gestió de residus, 
esgotament de recursos, contaminació, etc.) 

 Aspectes morfològics i lexicosemàntics
 Significació:

- sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia 
- la connotació i la denotació 
- eufemismes i disfemismes 
- col·loquialismes, cultismes, regionalismes 
- expressions idiomàtiques i el seu règim verbal, preposicional... 
- partitius 

 Formació del lèxic:
- afixació: prefixos i sufixos 
- afixos cultes (grecollatins, saxons, etc.) 
- derivació regressiva 
- composició 
- reduplicació 
- acrònims, sigles i sigloides 
- préstecs 
- formació de paraules per metàfora i metonímia 

 
COMPETÈNCIA I CONTINGUTS INTERCULTURALS 
Domini dels coneixements, les destreses i les actituds interculturals que permetin portar a terme activitats de 
mediació, fins i tot en situacions delicades o conflictives, amb naturalitat i eficàcia total: autoconsciència 
cultural; consciència de l’alteritat; consciència sociolingüística; coneixements culturals específics; coneixements 
culturals especialitzats; observació; escolta, avaluació; anàlisi; 
interpretació; posada en relació; adaptació (inclosa resiliència emocional); equanimitat; gestió de l’estrès; 
metacomunicació; resolució creativa de problemes; lideratge; respecte; empatia; curiositat; obertura de mires; 
assumpció de riscos; flexibilitat; tolerància; valors universals. 

 
 Coneixements
La llengua com a sistema semiològic: Variabilitat sincrònica i diacrònica de les regles o normes gramaticals. 
Llengua i societat: consciència de la variació sincrònica i diacrònica de les llengües. 
Comunicació verbal i no verbal: necessitat d'adaptar el propi repertori al context social i cultural. 
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Evolució de les llengües: 
Existència de relacions de filiació entre les llengües. 
Existència de préstecs lingüístics (motius). 
Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme: varietat i complexitat de les situacions de multilingüisme 
i plurilingüisme: evolució. 
Relacions interculturals: aspectes relatius a les cultures pròpies i alienes i a les seves relacions. 
Evolució de les cultures: 
Relacions històriques entre cultures determinades. 
Influències entre cultures: elements de les cultures pròpies i alienes que han passat d'unes a les altres. 
Diversitat de les cultures: 
Situacions de contacte entre cultures. Distinció entre frontera cultural i política. 
Relacions de desigualtat entre les cultures: evolució i dependència del punt de referència (p. ex.: nomenclatura, 
mapes...). 
Cultura, llengua i identitat: consciència de la identitat múltiple/plural/composta. 
 Actituds
Atenció envers els aspectes formals del llenguatge / la cultura. 
Sensibilitat envers les varietats (locals, socials, generacionals...) d'una llengua/cultura. 
Interès envers les altres perspectives d'interpretació dels fenòmens de la pròpia cultura i de les altres. 
Acceptació de la complexitat i l'abast de les diferències lingüístiques i culturals, i de la seva inabastabilitat. 
Obertura envers: 
Les llengües/cultures poc valorades. 
Les coses amb què s'està poc familiaritzat. 
Reflexió crítica sobre el paper de la llengua en les relacions socials i els aspectes sociopolítics associats. 
Voluntat de tenir una visió més reflexiva i menys normativa dels fenòmens lingüístics. 
 Habilitats
Parlar de les llengües i de les cultures: Argumentar sobre la diversitat cultural. 
Aprofitament del coneixement lingüístic: Fer transferències interlingüístiques. 
Interacció: Tenir en compte el repertori dels interlocutors. 

 
 

8.4. ADEQUACIÓ ALS DIFERENTS ESCENARIS 
D’ENSENYAMENT POSSIBLE: NIVELL C2. 
 
Cal assenyalar, que el curs anterior, malgrat la situació viscuda per la Covid-19, es varen assolir tots els continguts 
del nivell C1. No obstant això, des de l’inici del curs, el professorat avaluarà els coneixements previs de l’alumnat 
amb una avaluació inicial. Aquesta avaluació tindrà especial significat, atès que permetrà a l’alumne prendre 
consciència del punt en què es troba en relació al desenvolupament de les competències i què ha de fer per 
millorar.  
 
Al nivell C2, no es podrà prioritzar sobre els continguts essencials del nivell, atès que s’han tractar tots els 
continguts per a poder superar la prova de certificació del nivell C2. Depenent de l’escenari (A,B o C), els 
continguts hauran de ser tractats de forma presencial i/o en línia. 
 
L'alumnat oficial del nivell  haurà de superar la prova unificada del nivell que n’hagi preparat la Comissió 
d’elaboració de proves homologades de la Conselleria d’educació. 
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9. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS  
 

El calendari escolar actual de l'EOI d'Eivissa estableix dos períodes d'avaluació del procés d'aprenentatge de 
l'alumnat: un a finals del mes de gener i un altre a finals de maig. Per raons pràctiques, proposam la seqüenciació 
d'objectius i continguts en quadrimestres, per tal de facilitar la tasca dels ensenyants. 

En els cursos del Bàsic i de l’Intermedi, la temporització s’exposa en termes d’objectius funcionals, però s’ha 

d’entendre que, d’acord amb l’exposició de programació per tasques que s’ha detallat als apartats 3.4, 4.4., 5.4 
i 6.4 d’aquesta programació, els objectius funcionals esmentats van lligats a uns continguts socioculturals, 
temàtics, ortogràfics, gramaticals i lèxics determinats i que, en anunciar la seqüenciació d’unes funcions 
determinades, s’hi sobreentén també el treball de tots els continguts que pertanyen a la mateixa tasca. 

Els criteris que s’han fet servir a l’hora d’elaborar la temporització són diversos: 
 

 Gradació de les tasques per ordre d’utilitat i necessitat d’ús. 

 Gradació dels continguts relacionats per ordre de dificultat. 
 Construcció dels itineraris en funció de les necessitats específiques de cada tipologia textual (per exemple, la 

construcció d’un text descriptiu comporta el treball de la morfologia de l’adjectiu). 
 

Als cursos de C1 i C2, la temporització es detalla per continguts generals. 
 

La distribució temporal dels continguts s’exposen a les taules de sota. 



2  

9.1. SEQÜENCIACIÓ D'OBJECTIUS I CONTINGUTS DE BÀSIC A1 
 

1r Informatius Socialitzadors Valoratius Expressius Metalingüístics 

quadrim.  Demanar identificació de persones.
 Identificar persones.
 Intercanviar informació personal.
 Demanar identificació de persones.
 Identificar persones pels vincles i per com són.
 Intercanviar informació sobre un lloc.
 Donar informació sobre terceres persones.
 Demanar i dir què es fa habitualment i 

puntualment.
 Demanar i dir l'hora.
 Comparar horaris de diferents llocs

 Saludar i transmetre una 
salutació.
 Acomiadar-se.
 Presentar-se (identificar-se).
 Presentar-se i presentar 

algú.
 Respondre a una 

presentació.

 Expressar 
acord/desacord i 
aprovació.
 Manifestar una tria 

i justificar-la.
 Fer comparacions.

 Expressar o 
mostrar incertesa, 
dubte...

 Demanar com es pronuncia.
 Demanar com s'escriu.
 Demanar de parlar més a poc a poc.
 Demanar una repetició quan no 

s'entén una paraula.

 
 
 

2n Informatius Socialitzadors Valoratius Expressius Inductiva Metalingüístics 
     

quadrim.  Dir on viu algú.
 Descriure l'habitatge i l'entorn.
 Explicar qui són i com són els veïns.
 Explicar qui fa les feines domèstiques.
 Explicar com són les persones segons el signe 

zodiacal.
 Explicar l'experiència d'haver canviat de país, 

ciutat, poble...
 Entendre i produir els intercanvis lingüístics per 

comprar aliments.
 Entendre i produir els intercanvis lingüístics 

necessaris en un restaurant.

 Intercanviar informació 
personal sobre fets passats.
 Relacionar fets del passat 

amb l'experiència personal.
 Intercanviar informació 

sobre menjars típics i hàbits 
alimentaris.
 Donar una cosa a algú.
 Demanar identificació de 

coses.
 Identificar coses.

 Expressar 
acord/desacord i 
aprovació.
 Manifestar una tria 

i justificar-la.
 Fer comparacions.

 Expressar 
sentiments i estats 
d'ànim.
 Mostrar 

incredulitat, dubte 
i sorpresa.
 Expressar gustos i 

peferències sobre 
menjars.

 Entendre i 
donar 
instruccions 
o consells 
sobre dietes.

 Intercanviar 
informació per 
ordenar un 
text.
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9.2. SEQÜENCIACIÓ D'OBJECTIUS I CONTINGUTS DE BÀSIC A2 
 
 

Informatius Socialitzadors Valoratius Expressius Inductius 
1r 

quadrim.  Expressar la intenció, la voluntat o la decisió de fer una cosa.
 Donar explicacions o excuses i acceptar-les.
 Demanar i donar informació sobre activitats de lleure.
 Explicar projectes de futur pròxim.
 Donar indicacions per anar a un lloc.
 Indicar hores i temps de manera imprecisa.
 Explicar una notícia breu.
 Demanar i donar informació sobre un fet o esdeveniment passat.
 Demanar i informar sobre què ha fet algú recentment.
 Anunciar: informar d’un fet o esdeveniment.
 Demanar l'origen d'una informació.
 Preguntar sobre el coneixement, la ignorància o la seguretat d'un fet.
 Descriure persones per la seva manera de ser i pel seu aspecte físic.
 Explicar canvis personals (en el físic, en la manera de ser), polítics i socials.
 Explicar fets i rutines del passat.
 Relacionar fets del passat amb l'experiència personal.

 Fer servir les 
convencions 
pròpies d'una 
conversa 
telefònica.

 Demanar i donar opinions.
 Fer valoracions
 Acceptar o rebutjar 

propostes o invitacions.
 Expressar un fet com a 

probable o aparent.
 Opinar sobre 

esdeveniments 
importants.
 Fer suposicions en present 

i en passat, sobre l'aspecte 
físic.

 Expressar gustos 
i preferències.
 Expressar acord, 

desacord o 
indiferència.
 Expressar 

avinences o 
desavinences.
 Reaccionar 

davant una 
notícia.

 Proposar, 
suggerir, 
aconsellar o 
recomanar 
una actuació.
 Donar 

indicacions 
per anar a un 
lloc.

 

2n 
quadrim. 

 
Informatius Socialitzadors Valoratius Expressius Inductiu 

 
    

 Descriure un mal i una malaltia.
 Explicar el caràcter d'una persona
 Demanar i dir a què es dedica algú.
 Demanar i dir en què consisteix una feina.
 Demanar i explicar els estudis que s'han fet.
 Demanar i explicar el motiu de l'estudi de llengües.
 Donar informació sobre les condicions d'una feina.
 Explicar el sistema educatiu.
 Explicar l'experiència professional.
 Explicar els projectes sobre els estudis o la feina.
 Explicar i entendre quins són els requisits necessaris per a una feina i explicar-los.
 Descriure objectes pel que fa al gust, al tacte, a la temperatura, a la forma, al 

pes, al material i per la seva utilitat.
 Explicar com és un establiment especial.
 Demanar i donar instruccions per anar a una botiga determinada.
 Donar instruccions.
 Demanar i dir on es pot comprar una cosa.

 Intercanvi 
lingüístic per 
comprar i 
vendre. 

 Opinar sobre diferents 
tipus de medicina. 
 Expressar un fet com a 

aparent. 
 Demanar opinions. 
 Donar opinions. 

 Expressar un estat 
anímic o físic. 
 Interessar-se per 

l'estat emotiu o de 
salut d'algú. 

 Donar 
consells. 
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9.3 SEQÜENCIACIÓ D'OBJECTIUS I CONTINGUTS DE B1 (1r. quadrimestre) 
 

Informatius Inductius Valoratius Expressius Metalingüístics Socialitzadors 
 

 Descriure llocs (països, comarques, 
ciutats, pobles): situació, entorn 
geogràfic, activitats que s’hi poden fer... 
 Explicar diferents maneres de viatjar. 
 Fer la síntesi d’una narració. 
 Narrar un fet. 
 Demanar informació sobre les 

característiques d’un habitatge 
 Descriure habitatges i maneres de viure. 

 
 Donar consells i 

recomanacions per 
viatjar. 
 Donar indicacions 

per anar a un lloc. 
 Suggerir canvis en la 

distribució d’espais i 
en la decoració. 

 
 Explicar els avantatges i els 

inconvenients de fer vacances. 
 Contrastar rutines i fets puntuals. 
 Deduir sospites i treure conclusions. 
 Fer suposicions i hipòtesi. 
 Dir els requisits que ha de tenir un 

habitatge. 
 Opinar sobre la situació immobiliària. 

 
 Explicar què s’acostuma a 

fer a les vacances. 
 Descriure persones per la 

seva manera de ser. 
 Explicar anècdotes poc 

usuals i reaccionar-hi. 

 
 Explicar un text 

dialogat. 
 Elaborar un 

interrogatori. 

 
 Fer una 

entrevista. 

 
Fonètics i ortogràfics Morfonsintàctics 

 

La síl·laba 
 Separació de síl·labes 
Vocalisme 
 Enllaços vocàlics: hiats, 

sinalefes, diftongs 
Repàs de les regles 
d’accentuació 
Ús dels signes de puntuació 
 Usos de la coma 
 El punt i seguit 
 Els signes d’interrogació i 

d’exclamació 
Entonació i ritme adequats a 
l’oració i la missatge 

Pronoms personals 
 Concepte i classificació en forts i febles 
 Aspectes morfològics i ortogràfics dels pronoms 

febles (apostrofació i guionet) segons la posició 
respecte al verbs. 
 Pronoms febles en funció d'OI. 
 Combinació de pronoms febles (me'l, me la, me'ls, me 

les, m'ho, te'l, te la, te'ls, te les, t'ho, se'l, se la, se'ls, se 
les, s'ho, ens el, ens la, ens els, ens les, ens ho, us el, us 
la, us els, us les, us ho). 
 Pronoms febles en funció d'Atribut i Predicatiu. 
 Pronoms adverbials en i hi. 
Pronoms relatius 
 Pronoms relatius àtons en funció de Complement 

Directe. 
 Compostos (article + qual) amb antecedent explícit i 

darrere les preposicions àtones (a, amb, de, en, per). 
Pronoms interrogatius 
 Distinció semàntica (quant / quan, què i quin, quins, 

quina, quines,on,com). 

El verb 
 Conjugació regular i irregular 

més freqüent. 
 Verbs amb alternança 

vocàlica a/e, o/u 
 Participis irregulars 
 Verbs de radical velaritzats 
 El verb: present de 

subjuntiu. 
 El verb: pretèrit perfet, 

pretèrit imperfet, pretèrit 
perfet perifràstic. 
 El verb: participis i participis 

irregulars bàsics 
 El verb: futur d'indicatiu. 
 Imperatiu de verbs bàsics. 

Determinants i quantificadors 
 Demostratius: concepte, morfologia i ús 
 Possessius: concepte, morfologia i ús 
 Numerals: concepte, classificació (ordinals i cardinals), 

morfologia, ús del guionet 
 Quantitatius indefinitis: cap, gens de, massa, gaire, poc, 

algun... 
La preposició 
 Concepte i classificació 
 Usos més freqüents de les preposicions a, en, de, amb, sense, 

per i per a davant del sintagma nominal 
Adverbis i locucions adverbials 
 De temps: llavors, aleshores, com més aviat millor, de tant en 

tant, sempre, sovint, de vegades, des d'aleshores,l'endemà 
 De lloc: a la dreta, a l'esquerra, al voltant, enlloc, pertot 

arreu... 
 De manera: al comptat, a terminis, per força, pitjor...; acabats 

en -ment: ràpidament... 
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9.3. SEQÜENCIACIÓ D'OBJECTIUS I CONTINGUTS DE B1 (2n quadrimestre) 
 

Informatius Inductius Valoratius Expressius Metalingüístics Socialitzadors 
 

 Intercanviar informació 
sobre llocs per anar a 
menjar 
 Explicar el que ha dit algú 
 Explicar diversos sistemes 

de govern 
 Explicar experiències 

personals relacionades amb 
la solidaritat 

 Donar instruccions i consells per 
fer funcionar un aparell 
 Explicar i escriure una recepta 

de cuina 
 Explicar l’ús d’estris de cuina 
 Explicar i reclamar un mal servei 
 Entendre i donar instruccions 

per fer un exercici físic 
 Fer retrets. 

 Comparar dues receptes 
 Opinar sobre hàbits 

culinaris i gastronòmics 
 Parlar de les relacions i 

dels sentiments entre les 
persones. 
 Explicar problemes 

d’ordre ecològic i donar- 
hi solucions. 

 Expressar gustos i preferències sobre menjars. 
 Argumentar, exemplificar i concloure 
 Expressar opinions en una discussió formal. 
 Opinar i expressar acord, desacord, 

agraïment, temor... 
 Opinar i fer hipòtesis de present, de futur i 

respecte del passat sobre política, solidaritat, 
ecologia, esport, arts i models de família. 

 
 

 Fer un resum.  Demanar 
permisos, 
favors i 
oferir-se a 
fer una cosa. 

 

Fonètics i ortogràfics Morfonsintàctics 
 

Vocalisme 

 La vocal neutra: pronunciació 
 Pronunciació de l’obertura vocàlica de la e i de 

la o. 
 Enllaços vocàlics: hiats, sinalefes, diftongs 

Consonantisme 

 Pronunciació i ortografia dels sons fricatius i 
africats palatals 
 Pronunciació i ortografia dels sons consonàntics 

oclusius 
 Pronunciació i ortografia dels sons consonàntics 

laterals: Correcció del ieisme no autòcton. 
 Pronunciació i ortografia de la essa sorda i la 

essa sonora: 
o Normes ortogràfiques 
o Sonoritzacions per contacte amb la vocal 

següent 

Repàs de les regles d’accentuació 
 L’accent diacrític en mots del vocabulari bàsic 

(bé, béns, dóna, dónes, déu, déus, bóta, bótes, 
és, mà, món, nét, ós, pèl, què, sé, sí, són, té, 
véns, vénen). 

Pronoms personals 
 Pronoms adverbials: en, hi 
 Combinació de pronoms febles · (me'l, me la, 

me'ls, me les, m'ho, te'l, te la, te'ls, te les, t'ho, 
se'l, se la, se'ls, se les, s'ho, ens el, ens la, ens els, 
ens les, ens ho, us el, us la, us els, us les, us ho) 
 Les combinacions l'hi, la hi, els hi, les hi 

Pronoms indefints 
 Res, ningú. 

El verb 
 Verbs ser i estar per indicar qualitats. 
 Mode imperatiu 

o Imperatiu com a verb instructiu 
o Imperatiu i present de subjuntiu dels 

verbs irregulars 
 Ús del subjuntiu present com a forma negativa 

de l’imperatiu 
 Verbs de règim preposicional: atrevir-se a, 

començar a, decidir-se a, pensar en, confiar en... 
 Correlació temporal: correlació entre l'indicatiu 

i el subjuntiu. 

Perífrasis verbals 
 De realització recent: acabar de + 

infinitiu 
 D'aproximació: venir a + infinitiu 
 Incoatives: començar a +infinitiu, posar- 

se a + infinitiu, anar a + infinitiu, estar a 
punt de + infinitiu 
 D'obligació: haver de + infinitiu, caldre + 

infinitiu, caldre + que + subjuntiu. 

Determinants i quantificadors 
 Demostratius: concepte, morfologia i ús 
 Possessius: concepte, morfologia i ús 
 Numerals: concepte, classificació 

(ordinals i cardinals), morfologia, ús del 
guionet 
 Quantitatius indefinitis: cap, gens de, 

massa, gaire, poc, algun... 
La preposició 
 Concepte i classificació 
 Usos més freqüents de les preposicions 

a, en, de, amb, sense, per i per a davant 
del sintagma nominal 
 Ús partitiu de la preposició de. 

Adverbis i locucions adverbials 
 D'ordre: en primer lloc, per començar, 

d'una banda, d'altra banda, més 
endavant, finalment, per acabar, cada 
+ període temporal... 
 D'afirmació: i tant, és clar, sens subte, 

de debò 
 De negació: de cap manera, i ara. 
 De grau quantitatiu: tant, força, poc, 

prou, gaire, gens, gairebé, si fa no fa 
 De dubte: potser, per ventura 
 De reiteració: una altra vegada 
Sintaxi 
 Oracions compostes coordinades i 

subordinades (causa, conseqüència, 
condició): construccions més bàsiques 
 Conjuncions i locucions conjuntives de 

coordinació i subordinació: i, ni, o, o 
bé si no; encara que, atès que, tot i 
que, sinó, més aviat; cada vegada que, 
sempre que, abans que, després que...; 
si; distinció entre si no i sinó. 
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9.4. SEQÜENCIACIÓ D'OBJECTIUS I CONTINGUTS DE B2 (1r. quadrimestre) 
 
 

Informatius Inductius Valoratius 
 

 Descriure activitats de temps lliure i d’oci. 
 Explicar diferents relacions humanes i socials. 
 Demanar informació per fer una activitat conjunta. 
 Descriure tipus d’establiments comercials. 
 Explicar plans i condicions de treball. 
 Descriure tipus de menjar i beguda. 
 Explicar conceptes sobre literatura. 
 Explicar tipus de sentiments i emocions. 
 Explicar tipus de mercats alternatius. 

 Donar consells i recomanacions per fer activitats de 
temps lliure. 
 Donar indicacions per arribar a un nou establiment 

comercial. 
 Suggerir canvis en les normes de seguretat laboral d’un 

determinat treball. 
 Donar consells i recomanacions per tenir una bona dieta. 
 Suggerir canvis en les festes del barri per a l’any que ve. 
 Donar consells a altri per millorar el seu estat d’ànim. 
 Suggerir canvis en la vida diària per fer un consum més 

responsable. 

 Explicar les preferències a l’hora de fer activitats de temps 
lliure i oci. 
 Contrastar l’evolució i l’ús de les tecnologies de la 

comunicació. 
 Fer suposicions i hipòtesis sobre els riscos laborals. 
 Contrastar els diferents tipus de comerços. 
 Explicar les preferències literàries. 
 Explicar les preferències a l’hora de menjar. 
 Contrastar l’evolució de les festes de barri. 
 Fer suposicions i hipótesis sobre l’estat d’ànim de les 

persones. 
 Contrastar les diferents maneres de consum. 

 
 
 
 

Expressius Socialitzadors Metalingüístics 
 

 Explicar les activitats de temps lliure que s’acostumen 
a fer. 
 Descriure diferents barris amb tots els seus serveis i 

les seves festes. 
 Explicar anècdotes poc usuals relacionades amb 

l’àmbit laboral i reaccionar-hi. 
 Explicar experiències relacionades amb la lectura. 
 Explicar les activitats alimentàries de la vida diària. 
 Descriure diferents sentiments i emocions. 
 Explicar experiències relacionades amb el consum. 

 Reservar uns serveis per fer una activitat conjunta. 
 Relacionar-se amb l’Administració. 
 Adquirir coneixements de diferents professions. 
 Organitzar una festa i convidar-hi gent. 
 Notificar al veïnat l’obertura d’una parada al mercat. 
 Fer l’acte de lliurament d’uns premis literaris. 
 Fer una enquesta. 
 Fer publicitat d’una festa. 
 Comunicar empatia a altri. 
 Respondre a una entrevista. 

 Elaborar una invitació. 
 Elaborar un avís. 
 Elaborar un anunci. 
 Elaborar una nota breu. 
 Elaborar un fullet. 
 Elaborar un esquema previ a una intervenció oral. 
 Elaborar una entrevista. 
 Elaborar un correu electrònic. 
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9.4. SEQÜENCIACIÓ D'OBJECTIUS I CONTINGUTS DE B2 (1r quadrimestre) (pag.2) 
 
 

Fonètics Ortogràfics Textuals 
 

 Tancament/obertura de vocals. Distinció entre so i 
grafia. 
 Diftongs i hiats. 
 L’alfabet català (repàs). 
 Enllaços vocàlics. 
 Distinció entre [b] i [v]. 
 Distinció de sonoritat. 
 Distinció entre síl·laba tònica i síl·laba àtona. 
 Comptar síl·labes. 
 Entonació neutra de les oracions interrogatives 

absolutes i parcials. 
 L’entonació, el ritme i les pauses en la lectura en veu 

alta en textos breus. 

 
 El sistema vocàlic tònic i àton. 
 L’apostrofació. 
 L’accent gràfic. Accents diacrítics. 
 Dièresi. 
 Signes de puntuació. 
 El sistema consonàntic. Distinció entre so i grafia. 
 Els dígrafs: concepte i separació. 
 La síl·laba: concepte, distinció tòniques i àtones, 

separació. 
 Abreviatures freqüents. 
 Les esses. 
 Els signes d’interrogació I d’admiració. 
 La erra simple I la erra doble. 
 Ortografia de les palatals fricatives, palatals africades i 

laterals. 
 Ortografia de les oclusives. 

 
 Descripció. 
 Text instructiu. 
 Esquema previ a una intervenció oral. 
 Enquesta i valoració dels resultats. 

Textos breus: nota, invitació, anunci, avís, el correu 
electrònic. 

 
Morfosintàctics Lèxics 

 

 El substantiu. 
 L’article. 
 L’adjectiu. 
 Els possessius. 
 Les preposicions. 
 Els adverbis. 
 Els numerals. 
 Les construccions impersonals. 
 Morfologia dels verbs. 
 Estructures sintàctiques per donar instruccions. 
 Estructures per preguntar I aconsellar. 
 Estructures per exposar actes, per fer propostes I 

suggeriments. 

 L’oració. Subjecte, predicat I verb. 
 Els pronoms personals forts. 
 Els demostratius. 
 Els determinants. 
 Els pronoms interrogatius. 
 Els determinants quantitatius. 
 La comparació d’igualtat, de superioritat I d’inferioritat. 
 Els superlatius. 

 Vocabulari propi de l’administració. 
 Dades personals, gustos i preferències. 
 Temps lliure, oci i activitats festives. 
 Les noves tecnologies. 
 Expressions de temps. 
 Compres i activitats quotidianes. Alimentació. 
 L’administració. 
 Identificació personal. 
 Activitats quotidianes: l’empresa i el món laboral. 
 Horaris i parts del dia. 
 El món literari. 
 Sentiments i emocions. 
 Mercats alternatius. 
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9.4. SEQÜENCIACIÓ D'OBJECTIUS I CONTINGUTS DE B2 (2n. quadrimestre) 
 

Informatius Valoratius Inductius 
 

 

 Descriure diferents maneres de viatjar.
 Narrar una història relacionada amb un edifici històric.
 Explicar les condicions de treball.
 Fer la síntesi de la xarxa de transport públic d’una ciutat.
 Descriure diferents maneres de turisme.
 Descriure diferents expressions de cultura popular.

 
 

 Opinar sobre com volem que siguin les nostres vacances.
 Valorar diferents usos d’un edifici històric de la ciutat.
 Opinar sobre la seguretat laboral.
 Opinar sobre temes d’interès col·lectiu.
 Opinar sobre una activitat de lleure.
 Opinar sobre la vigencia de les manifestacions de cultura popular.

 
 Convèncer els amics per anar de vacances a un 

lloc determinat.
 Proposar usos per a un edifici històric de la ciutat.
 Suggerir millores en una empresa per evitar riscos 

laborals.
 Proposar canvis per a un millor civisme.

 
Expressius Socialitzadors Metalingüístics 

 
 Explicar com han anat les vacances.
 Explicar el gaudi o el rebuig d’una festa popular.

 
 Organitzar uns dies de vacances per a un grup d’amics.
 Exposar propostes per a un edifici històric de la ciutat.
 Conèixer l’abast d’una revista d’opinió en línia.
 Accedir a un curs d’una universitat.

 
 Elaborar postals i cartes.
 Elaborar un guió previ a una intervenció oral.
 Elaborar textos d’opinió.
 Elaborar un currículum i una sol·licitud.

 

Fonètics Ortogràfics Textuals 
  

 

 La vocal neutra.
 El vocalisme.
 Pronunciació correcta de la dièresi.
 Pronunciació correcta d’algunes consonants que poden 

presentar dubtes.

 Les nasals.
 Les abreviatures de les adreces.
 El vocalisme.
 L’ús del guionet.
 L’accent diacritic.
 La dièresi. Les normes d’accentuació (repàs).
 Les consonants.
 La puntuació.

 La postal i la carta.
 El guió previ a una intervenció oral.
 L’article d’opinió.
 El currículum i la sol·licitud.

Morfosintàctics Lèxics 
 

 

 El sintagma nominal.
 El sintagma verbal.
 El sintagma adverbial.
 El sintagma adjectival.
 Els pronoms personals forts i febles.
 El sintagma preposicional.

 Formes per indicar la situació destacada d’un element respecte dels altres.
 Estructures per expressar acord, desacord, una idea, o una proposta.
 Estructures per expressar opinió i desacord.
 Els quantitatius.
 Els connectors.
 Oracions simples i compostes.
 Les conjuncions.

 Derivació i composició.
 Lèxic meteorològic.
 Els antònims.
 Relacions humanes.
 Temps lliure i oci.
 La ciutat. Rutines diàries.
 El món del treball i la seguretat laboral.
 Turisme.
 Formació.
 La cultura popular.
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9.5. SEQÜENCIACIÓ D'OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL NIVELL C1 (pàg. 1) 
 

 
1r Fonètics i ortogràfics Morfosintactics Lèxics Components textuals 

quadrim. 
 

 
 Els sons catalans (I): articulació i vocalització 

genuïnes.
 El sistema vocàlic. Prosòdia i ortografia. 

Èmfasi en l’accentuació i l’ortografia de les 
vocals a/e, o/u.
 La síl·laba. Els diftongs. Separació dels mots 

compostos i a final de ratlla.
 L’accentuació i la dièresi.
 Els signes de puntuació: el punt, la coma, 

els incisos (parèntesis i guionets).
 El guionet. Normes de l’IEC.
 Els sons catalans (II): èmfasi en la fonètica 

sintàctica.
 Dificultats més generals del sistema 

consonàntic. Prosòdia i ortografia.
 Signes de puntuació: exclamació, 

interrogació, dos punts, cometes, el punt, el 
punt i coma.
 Escriptura de les majúscules i minúscules.

 

 
 El substantiu. Gènere i nombre. Feminització dels oficis.
 La derivació i la composició.
 L’adjectiu qualificatiu. Gènere i nombre. Concordança 

entre nom i adjectius.
 L’article. Paradigma i normes d’ús en llengua estàndard 

i en les varietats dialectals. L’article personal. Lo neutre.
 El verb. Oració passiva i passiva pronominal. Les formes 

no personals del verb (infinitiu, gerundi i participi).
 Conjuncions coordinants i subordinants.
 L’oració i els seus constituents.
 Oracions subordinades de relatiu.
 L’oració i els seus constituents. Tipus d’oració.
 Els pronoms i adjectius relatius. Morfologia i sintaxi. 

Classes d’oracions de relatiu. Morfologia i sintaxi. 
Classes d’oracions de relatiu (explicatives i 
especificatives) i substantives.
 Les preposicions i els locucions prepositives. 

Preposicions febles i fortes: morfologia i usos. Canvi i 
caiguda de preposicions.
 El verb. Irregularitats del verb. La velarització. Verbs 

incoatius. Verbs transitius.
 El verb. Morfologia de l’estàndard i dels subestàndards.
 El verb. Correlació entre temps verbals
 Nexes oracionals.
 Combinació binària de pronoms febles.
 Oracions subordinades adjectives.
 Els numerals, quantitatius, indefinits, noms col·lectius. 

Morfologia i ús.

 

 
 Locucions i frases fetes.
 Barbarismes.
 Lèxic d’economia, comerç, 

política, colors i il·luminació, 
punts cardinals, roba, cuina, 
climatología i animals 
domèstics.
 Recursos retòrics. Metonímia, 

comparacions, metàfores...
 Mots jòquer.
 Principals abreviatures.
 Prefixos per establir 

antonímia.
 L’hiperònim.
 Adjectius referits al mobiliari.
 Adjectius referits a persones.

 
 Cartes comercials i 

administratives.
 Sol·licituds.
 Textos explicatius i 

expositius: notícies, 
reportatges, articles 
científics.
 Textos descriptius.
 La convocatòria de reunió i

l’acta de reunió. 
 Els textos conversacionals: 

entrevistes.
 Els textos argumentatius: 

articles d’opinió, 
manifests.
 Textos predictius.
 Textos instructius.
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9.5. SEQÜENCIACIÓ D'OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL NIVELL C1 (pàg. 2) 
 

 
2n Fonètics i ortogràfics Morfosintactics Lèxics Components textuals 

quadrim. 
 

 
 Reforç dels sons (vocàlics i consonàntics).

 L’apostrofació. Casos més complexos: 
davant sigles, davant cometes i cursiva.

 Els signes de puntuació. Repàs.

 Escriptura de les sigles i els símbols.

 Principals usos de la cursiva i de les 
cometes.

 Escriptura de les majúscules i les 
minúscules.

 Dificultats generals del sistema consonàntic.

 
 El substantiu. Gènere i nombre. Feminització dels 

oficis.

 El verb. Perífrasis verbals. Règims verbals. Ús de 
ser i estar.

 Els demostratius i els possessius àtons i tònics.

 Els numerals, quantitatius, indefinits, noms 
col·lectius. Morfologia i ús.

 Els adverbis i les locucions adverbials.

 Combinació binària dels pronoms febles.

 Conjuncions i locucions conjuntives.

 Preposicions.

 Pronoms possessius.

 Oracions subordinades Adverbials.

 

 
 Barbarismes.

 Frases fetes.

 Lèxic de l’àmbit de la salut, familiar,
del trànsit i dels vehicles. 

 Sinònims i homònims.

 Cultismes, vulgarismes i 
neologismes.

 Tipus de diccionaris.

 Expressions d’oposició i
discrepància. 

 ‘Lo’ neutre (correcció).

 
 Textos instructius.

 Guió d’un text per a ser dit 
oralment (parlament, 
discurs).

 Textos argumentatius.
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9.6. SEQÜENCIACIÓ D'OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL NIVELL C2 (pàg. 1) 
 

 
1r Fonètics i ortogràfics Morfosintactics Lèxics Components textuals 

quadrim. 
 

 
 Ortografia de o i u àtones: Paraules cultes. 

Mots invariables acabats en –us. Derivats o 
pseudoderivats.

 Accentuació dels principals estrangerismes 
adaptats (per càpita, currículum).

 Reforç en e de paraules que comencen per s 
aspirada (escàner, estand). Criteri per a 
l’adopció de manlleus. Conservació o 
adaptació de les grafies w, k (vamba, 
waterpolo, watt, hawaià, kuwaitià, 
aquelarre, búnquer). Doble forma amb els 
derivats de quilo: quilocaloria/Kilocaloria.

 Majúscules i minúscules. Casos especials: 
institucions, organismes, entitats i òrgans, 
tractaments protocol·laris, documents 
oficials, títols d’obres de creació, noms de 
ciències i disciplines tècniques.

 Cursiva: en títols d’obres d’art, pel·lícules, 
publicacions, etc.; en sobrenoms o 
pseudònims que acompanyen el nom.

 Apostrofació o contracció de l’article. Casos 
especials: l’article dels topònims, de les 
sigles. Apostrofació de la preposició de 
davant de paraules en cursiva o entre 
cometes i de topònims amb article no 
catalanitzat.

 No contracció de les preposicions a i per
amb els articles de títols o noms d’entitats. 

 

 
 Paraules amb doble gènere i significat diferent . Remarques 

sobre el gènere d’alguns substantius. Substantius amb doble 
forma. Doble gènere dels substantius acabats en –or. Usos no 
sexistes del llenguatge.

 Substantius monosíl•labs o plans que afegeixen -s per al 
plural.

 Pluralització del primer element en compostos sinàptics 
(vagons restaurant).

 Contraccions i formes apostrofades. Casos especials: davant 
sigles.

 Gènere i nombre de l’adjectiu: Casos d’intercalació de u 
semiconsonant. Adjectius d’una terminació o invariables i 
adjectius variables. Modificació del nucli.Posició dels 
elements del sintagma. Seqüències d’adjectius qualificatius 
dins del sintagma adjectival. Concordança. De l’adjectiu que 
afecta més d’un substantiu o de diversos adjectius que 
afecten un substantiu.

 Pronoms febles: Formes reforçades, elidides, plenes i 
reduïdes.Pronominalització de totes les funcions sintàctiques. 
Combinacions binàries, ternàries i quaternàries (Se me n’hi 
posa). Limitacions a la pronominalització. Concordança del 
participi amb el pronom feble acusatiu.

 Preposició. Formes (simples i compostes) i locucions 
preposicionals.

 Usos i funcions de les preposicions i locucions preposicionals.

 Preposició de optativa per introduir el complement directe de 
verbs de voluntat, intenció, projecte, desig, acció voluntària. 
Per introduir el CD de pronoms indefinits. Per introduir el CN. 
Estructura del sintagma preposicional.

 

 
 Barbarismes.

 Recursos retòrics. 
Metonímia, 
comparacions, 
metàfores...

 Mots jòquer.

 Principals abreviatures

 
 Cartes comercials i 

administratives.

 Textos explicatius i 
expositius: notícies, 
reportatges, articles 
científics.

 Textos descriptius.

 Els textos conversacionals: 
entrevistes.

 Els textos argumentatius: 
articles d’opinió, 
manifests.

 Guió d’un text per a ser dit 
oralment (parlament, 
discurs).
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9.6. SEQÜENCIACIÓ D'OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL NIVELL C2 (pàg. 2) 
 

2n Fonètics i ortogràfics Morfosintactics Lèxics Components textuals 

quadrim. 
 

 
 Domini ampli i aprofundit del sistema consonàntic 

fins i tot en paraules de complexitat ortogràfica.

 Ortografia de la s intervocàlica darrere de prefixos.

 Ortografia de a i e àtones: Mots cultes i derivats 
formats a partir de mots grecs i llatins.

 Mots compostos en què el segon element comença 
per e.

 Abreviatures: Creació d’abreviatures més usuals per
suspensió (pàg.) o omissió (Sr.). Accentuació 
d’abreviatures. 

 Sigles més habituals (PNB, EUA, GEC, PPCC). Absència 
de marca de pluralització.

 Accent gràfic. Casos especials. Accents diacrítics poc 
freqüents (sèu/seu...).

 Dièresi. Casos especials. En la síl·laba àtona per 
marcar hiatus (diürètic) i en cultismes derivats 
acabats en –tat, -al, -itzar, -esa (romboïdal).

 Domini de les regles avançades d’ús dels signes de 
puntuació:punt, coma, punt i coma, dos punts, punts 
suspensius, parèntesis, guions.

 Barra inclinada, asterisc, claudàtors.

 Ús del guió en compostos i derivats. Consolidació.

 Absència en compostos sinàptics: bar restaurant, 
concurs oposició, ciutat estat, llar residència, camió 
cisterna...

 

 
 Correcció de l’expressió de + infinitiu amb valor 

condicional-Infinitiu independent amb reforç verbal 
davant.

 Ús i restriccions del gerundi.

 Morfologia del verb. Transitivitat i règim verbal. Verbs 
amb significat diferent segons l’ús transitiu o intransitiu: 
al·ludir, cessar, complir, argumentar...Modalitat. Verbs 
que admeten la forma pura i la forma incoativa: (acudir, 
arrupir-se, brunzir, consumir, resumir, mentir, vestir, 
presumir...). Variació geogràfica.

 Perífrasis verbals: De probabilitat: Poder + que + verb 
(en subjuntiu). Adv. de probabilitat + verb (en indicatiu)

 Verbs defectius: caldre, raure i lleure.

 Usos dels verbs ser i estar.

 Veu (activa i passiva)

 La veu passiva reflexa.

 Tipus d’adverbis i locucions adverbials.

 Adverbis i locucions adverbials de lloc, de manera, de
temps de quantitat, d’afirmació, de simultaneïtat. 

 Adverbis oracionals.

 Consolidació de l'ús d'adverbis de grau amb adverbis de 
manera.

 

 
 Els esports.

 Lèxic d’economia, 
comerç i política.

 Barbarismes.

 Frases fetes.

 Lèxic de l’àmbit de la
salut. 

 Sinònims i homònims.

 Cultismes, vulgarismes 
i neologismes.

 
 Sol·licituds

 La convocatòria de
reunió i l’acta de reunió. 

 Textos instructius.
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10. MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS  

 

10.1. LLIBRES DE TEXT I MATERIAL COMPLEMENTARI 
Tot seguit es detallen les referències bibliogràfiques dels llibres de text i del material complementari (llibres de 
lectura, llibres recomanats, material multimèdia i material disponible a l’Aula multimèdia de l’EOI) per a cada 
nivell educatiu. El material disponible a l’Aula multimèdia s’ha organitzat en funció de les habilitats lingüístiques 
que treballa cada activitat, la qual rep el mateix nom que a l’aula per tal de facilitar-ne la localització. 

 
 

10.1.1. NIVELL BÀSIC A1 
 

• Material didàctic de classe 
 

A Punt 1. Curs de català: llibre de l'alumne. ISBN: 978-84-9883-990-6. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. 

 
A Punt 1. Curs de català: llibre d'exercicis i gramàtica. ISBN: 978-84-9191-006-0. Barcelona: Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat. 

 
A part, també es farà ús d’altres materials didàctics complementaris que es presentaran a l’alumnat que assisteixi 
a classe habitualment, d’acord amb els objectius de la programació i amb les necessitats concretes de l’alumnat. 

 
 Llibres de lectura 

 
 BEZARES, M. El mar de blat 

 BONET, I. 6 plau 

 DEFOE, D. Robinson Crusoe 

 FERRER, Ll. I ESCANDELL, J. Història dEivissa i Formentera 

 GAARDER, J. Que hi ha algú? 

 DURRELL, G. La meva família i altres animals 

 FRANK, A, El diari d'una noia 

 FUSTER, J. Qui és el culpable? 

 MAS, M. Les taules de l’Olívia 
 

• Material imprès recomanat 
 

 BADIA, D. Llindar 1. L'Àlber. Barcelona, 1997. 

 BADIA, D. Llengua catalana. Nivell inicial. L'Àlber. Barcelona. 

 COMELLES, S. [et al.] Exercicis autocorrectius d'ampliació de vocabulari. Eumo. Barcelona, 1993. 
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 TORRAS P. i ROBERT, M. Els verbs catalans. Models de conjugació. Proa. Barcelona, 1995. 

 Diccionari català-castellà / castellà-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1989. 

 Diccionari català-francès / francès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1984. 

 Diccionari català-anglès / anglès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1986. 

 Diccionari català-alemany / alemany-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1981. 

 Imatges. Diccionari visual. Barcelona: Cruïlla, 2002. 
 

 Material multimèdia recomanat

 A l’abast (recull d’expressions en CD-ROM). Disponible en les següents llengües de referència: àrab, alemany, 
anglès, francès, espanyol i japonès. Direcció General de Política Lingüística. Conselleria d’Educació i Cultura. 
Govern de les Illes Balears.

 Curs de català bàsic. Diàleg multimedia. 1 i 2 (CD-ROM). Consorci per a la Normalització Lingüística de 
Barcelona.

 Galí. Guia per a l’aprenentatge de la llengua interactiva. Generalitat de Catalunya. Departaments
d’Ensenyament i de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 Parla. Cat. Curs online (http:www.parla.cat)
 
 

• Material disponible a l'Aula Multimèdia de l'EOI 

 
Carpeta: alumne/recursos/material complementari/català 

Subcarpeta Activitat 

Compresió lectora Ordenar vers Marià Villangómez 

Comprensió auditiva Bon dia 
Sopa de Cabra 
Dune 

Gramàtica Avarícia 

 
 

9.1.1 NIVELL BÀSIC A2 
 

• Material didàctic de classe 
 
 MAS, M. / VILAGRASA, A. (et al.), Veus 2 Curs de català: llibre de l’alumne. Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat. Barcelona, 2007. 

 MAS, M. / VILAGRASA, A. (et al.), Veus 2 Curs de català: llibre d’exercicis i gramàtica. Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat. Barcelona, 2007. 

 
A part, també es farà ús d’altres materials didàctics complementaris que es presentaran a l’alumnat que assisteixi 
a classe habitualment, d’acord amb els objectius de la programació i amb les necessitats concretes de l’alumnat. 

 
 

• Llibres de lectura 

http://www.parla.cat)
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L’alumnat haurà de realitzar dues lectures al llarg del curs, que es podrà triar de la relació següent. La finalitat 

d'aquesta activitat és adquirir competència comunicativa, però no avaluar l'habilitat de comprensió oral. Per tal 
de dinamitzar la lectura i compartir-ne l'experiència, es realitzaran activitats de classe sobre el llibre llegit que 
s’integraran en el desenvolupament dels objectius i contiguts que es treballin en el moment de realitzar-les: 

 
 ORWELL, G. La rebel·lió dels animals 

 DE SAINT-EXUPÉRY, A. El petit príncep 

 GAARDER, J. Que hi ha algú? 

 MELVILLE, H. Moby Dick 

 MIRÓ, A. La filla del Ganges 

 PLA, J. El viatge a Mallorca 

 RUIZ ZAFÓN, C. El príncep de la boira 

 STEVENSON, R. L. L’illa del tresor 

 VENDRELL, O. La llar dels cabells 

 VERNE, J. La volta al món en 80 dies 
 

• Material imprès recomanat 
 
 ABELLÓ, X. i RODRÍGUEZ, J. Llengua catalana. Bàsic 2. Barcanova editorial. Barcelona, 2006. 

 BADIA, D. Llindar 2. L’Àlber. Barcelona 1998. 

 BADIA, D. Llindar 3. L’Àlber. Barcelona, 1999. 

 COMELLES, S. [et al.] Exercicis autocorrectius d'ampliació de vocabulari. Eumo. Barcelona 1993. 

 BAU, M. [et al.] Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica. Àrtic. Barcelona, 1995. 

 TORRAS P. i ROBERT, M. Els verbs catalans. Models de conjugació. Proa. Barcelona 1995. 

 Diccionari català-castellà / castellà-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1989. 

 Diccionari català-francès / francès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1984. 

 Diccionari català-anglès / anglès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1986. 

 Diccionari català-alemany / alemany-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1981. 

 Imatges. Diccionari visual. Barcelona: Cruïlla, 2002. 
 
 

• Material multimèdia recomanat 
 
 Diàleg multimèdia. 2 i 3. Curs per al nivell llindar (CD-ROM). Consorci per a la Normalització Lingüística de 

Barcelona. 

  A l’abast (recull d’expressions en CD-ROM). Disponible en les següents llengües de referència: àrab, alemany, 
anglès, francès, espanyol i japonès. Direcció General de Política Lingüística. Conselleria d’Educació i Cultura. 
Govern de les Illes Balears. 

 Curs de català bàsic. Diàleg multimedia. 1 i 2 (CD-ROM). Consorci per a la Normalització Lingüística de 
Barcelona. 

 Parla. Cat. Curs online (http:www.parla.cat) 

http://www.parla.cat)
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• Material disponible a l'Aula Multimèdia de l'EOI 

 
Carpeta: alumne/recursos/material complementari/català 

Subcarpeta Activitat 

Compresió lectora Ítaca 

Comprensió auditiva L’Empordà 
Bocins de tu 
Dune 

Submissió 
Tortuga 

Gramàtica Subjuntiu 
Condicional i present 
Imperatiu 
Pronoms febles 

 
 

10.1.3. NIVELL INTERMEDI B1 
 

• Material didàctic de classe 
 
 MAS, M. [et al. ] Veus 3. Curs de català. Llibre de l’alumne i Llibre d’exercicis i gramàtica. Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2008. 

 
A part, també es farà ús d’altres materials didàctics complementaris que es presentaran a l’alumnat que assisteixi 
a classe habitualment, d’acord amb els objectius de la programació i amb les necessitats concretes de l’alumnat. 

 
 

• Llibres de lectura 
 

L’alumnat haurà de realitzar dues lectures durant el curs, que podrà triar de la relació següent: 
 
 ABEYÀ, E. / VALRIU, C. Per fat i fat 
 DE PEDROLO, M. Mecanoscrit del segon origen 
 MONZÓ, Q. El perquè de tot plegat 
 BOSCH, A. L’atles furtiu 
 ROCA, M. M. Temps per perdre 
 RODOREDA, M. La plaça del Diamant 
 SIERRA I FABRA, J. Trucant a les portes del cel 
 TORRENT, F. Gràcies per la propina 
 RUIZ ZAFÓN, C. El príncep de la boira 
 STEINBECK, J. La perla 

 
 
 Material imprès recomanat 

 ABELLÓ, X. i RODRÍGUEZ, J. Llengua catalana. Bàsic 2. Barcanova. Barcelona, 2006. 

 BADIA, D. Llindar 2. L’Àlber. Barcelona, 1998. 

 BADIA, D. Llindar 3. L’Àlber. Barcelona, 1999. 

 COMELLES, S. [et al.] Exercicis autocorrectius d'ampliació de vocabulari. Eumo. Barcelona 1993. 
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 BAU, M. [et al.] Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica. Àrtic. Barcelona, 1995. 

 TORRAS P. i ROBERT, M. Els verbs catalans. Models de conjugació. Proa. Barcelona, 1995. 

 Diccionari català-castellà / castellà-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1989. 

 Diccionari català-francès / francès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1984. 

 Diccionari català-anglès / anglès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1986. 

 Diccionari català-alemany / alemany-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1981. 
 

 Material multimèdia recomanat

 Català multimèdia. Nivell B. Consorci de Normalització Lingüística. Editorial Codi 7.

 Clicat. Curs interactiu de llengua catalana. Universitat de Barcelona.

 A l’abast (recull d’expressions en CD-ROM). Disponible en les següents llengües de referència: àrab, alemany, 
anglès, francès, espanyol i japonès. Direcció General de Política Lingüística. Conselleria d’Educació i Cultura. 
Govern de les Illes Balears.

 Parla. Cat. Curs online (http:www.parla.cat)
 

 Material disponible a l'Aula Multimèdia
 

 Aplicacions mòbils:

o DIEC2 [diccionari normatiu IEC: en línia (gratuït) o edició mòbil]. 

o Diccionari català avançat + sinònims [dE] – Conjugador català [dE]. 

o Diccionari català-anglès / anglès-català [dE]. 

o Traductor Softcatalà [gratuït en línia]. 
 
 

• Material disponible a l'Aula Multimèdia de l'EOI 

 
Carpeta: alumne/recursos/material complementari/català 

Subcarpeta Activitat 

Compresió auditiva Diàleg de bar 
Submissió 

Gràmatica Subjuntiu  
Condicional i present 
Imperfet de subjuntiu 
Pronoms 

Lèxic Locucions 
Relacions i comparances (frases arrossegades) 
La casa, 
Metereologia 

Plataformes / 
autoaprenentatge 

SALC 
PELC 

http://www.parla.cat)
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10.1.4. NIVELL INTERMEDI B2 
 

• Material didàctic de classe 
 
 Alemany, E. [et al.] Nou nivell Intermedi 1, 2 i 3. Curs de llengua catalana. Formació persones adultes. 

Castellnou: Barcelona, 2018. 

A part, també es farà ús d’altres materials didàctics complementaris que es presentaran a l’alumnat que 
assisteixi a classe habitualment, d’acord amb els objectius de la programació i amb les necessitats concretes 
de l’alumnat. 

 
 

• Llibres de lectura 
 

L’alumnat haurà de realitzar dues lectures durant el curs, que podrà triar de la relació següent: 
 

 BRADBURY, R. Les cròniques marcianes 

 FUSTER, J. Les claus de vidre 

 MANONELLES, A. En Lluc Daifa i es horts de ses feixes 

 MONZÓ, Q. La magnitud de la tragèdia 
 OLIVER, M. Joana E 
 PEDROLO, M. Mecanoscrit del segon origen 
 PÀMIES, S. L’art de portar gavardina 
 PLA, J. El carrer estret 
 RODOREDA, M. Aloma 

 
 

• Material imprès recomanat 
 
 BAU, M. [et al.] Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica. Àrtic. Barcelona, 1995. 

 RUAIX, J. Català fàcil. J. Ruaix. Moià, 1983. 

 MOLL, F. Gramàtica catalana, referida especialment a les Illes Balears. Editorial Moll. Palma, 1983. 

 TORRAS P. i ROBERT, M. Els verbs catalans. Models de conjugació. Proa. Barcelona, 1995. 

 Diccionari de la llengua catalana. IEC. 

 Diccionari català-castellà / castellà-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1989. 

 Diccionari català-francès / francès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1984. 

 Diccionari català-anglès / anglès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1986. 

 Diccionari català-alemany / alemany-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1981. 
 
 

• Material multimèdia recomanat 
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 Català multimèdia. Nivell B i C. Centre de Normalització Lingüística de Barcelona: Editorial Codi 7. 

 Divercat. Servei de Comunicació Institucional de la UPC - Oficina de Premsa i Comunicació. Barcelona, 1999. 

 Clicat. Curs interactiu de llengua catalana. Universitat de Barcelona. 

  A l’abast (recull d’expressions en CD-ROM). Disponible en les següents llengües de referència: àrab, alemany, 
anglès, francès, espanyol i japonès. Direcció General de Política Lingüística. Conselleria d’Educació i Cultura. 
Govern de les Illes Balears. 

 Parla. Cat. Curs online (http:www.parla.cat) Material disponible a l'Aula Multimèdia de l'EOI 

Carpeta: alumne/recursos/material complementari/català 

Subcarpeta Activitat 

Compresió auditiva Bar 

Gràmatica Morfologia verbal 
Imperfet subjuntiu 
Subjuntiu 
Condicional 

Perífrasis 
Reformulació de frases 
Relacionar adverbis 
Els articles 

Lèxic Habitatge 
Geografia 
Relacionar frases fetes 

Plataformes / 
autoaprenentatge 

SALC 
PELC 

 
• Material imprès recomanat 

 
 BAU, M. [et al.] Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica. Àrtic. Barcelona, 1995. 

 RUAIX, J. Català fàcil 1/2. J. Ruaix. Moià, 1983. 

 MOLL, F. Gramàtica catalana, referida especialment a les Illes Balears. Editorial Moll. Palma, 1983. 

 CORBERA, J. Parlar bé. Palma: El Tall, 2003. 

 TORRAS P. i ROBERT, M. Els verbs catalans. Models de conjugació. Proa. Barcelona, 1995. 

 Ortocard. Regles d’ortografia catalana. Barcelona: Edicions Castellnou, 1995. 

 Diccionari de la llengua catalana. IEC. 

 Diccionari català-castellà / castellà-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1989. 

 Diccionari català-francès / francès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1984. 

 Diccionari català-anglès / anglès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1986. 

 Diccionari català-alemany / alemany-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1981. 
 
 

• Material multimèdia recomanat 
 
 Català multimèdia. Nivell B i C. Centre de Normalització Lingüística de Barcelona: Editorial Codi 7. 

 Divercat. Servei de Comunicació Institucional de la UPC - Oficina de Premsa i Comunicació. Barcelona, 1999. 

 Clicat. Curs interactiu de llengua catalana. Universitat de Barcelona. 

http://www.parla.cat)


20  

• Material disponible a l'Aula Multimèdia de l'EOI 

 
Carpeta: alumne/recursos/material complementari/català 

Subcarpeta Activitat 

Compresió auditiva Bar 

Gràmatica Morfologia verbal 
Imperfet subjuntiu 
Subjuntiu 
Condicional 

Perífrasis 
Reformulació de frases 
Relacionar adverbis 
Els articles 

Lèxic Habitatge 
Geografia 
Relacionar frases fetes 

 
10.1.5. NIVELL AVANÇAT C1 

 
Material didàctic de classe 

 C1. Nivell de suficiència, curs de llengua catalana 2017, edició revisada. BADIA PUJOL, J. (et al.).Ed. 
Castellnou.ISBN 9788498047448

 
A part, també es farà ús d’altres materials didàctics complementaris que es presentaran a l’alumnat que assisteixi 
a classe habitualment, d’acord amb els objectius de la programació i amb les necessitats concretes de l’alumnat. 

 
Llibres de lectura 

 
L’alumnat haurà de realitzar dues lectures durant el curs, que es podran triar de la relació següent. La finalitat 
d'aquesta activitat és adquirir competència comunicativa, però no avaluar l'habilitat de comprensió oral. Per tal 
de dinamitzar la lectura i compartir-ne l'experiència, es realitzaran activitats de classe sobre el llibre llegit 

 

 
 CALDERS, P. Ronda naval sota la boira

 PLA, J. El carrer estret.

 RIERA, C. Dins el darrer blau

 MONCADA, J. Històries de la mà esquerra

 SÁNCHEZ PINYOL, A. Tretze tristos tràngols

 MANONELLES, A. En Lluc Daifa i es horts de ses feixes

 AUSTER, P. Viatges per l’Scriptorium

 CALDERS, P. Cròniques de la veritat occulta

 EL HACHMI, N. L'últim patriarca

 MARTÍ I POL, M. Estimada Marta
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Material imprès recomanat 
 
 BAU, M. [et al.] Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica. Àrtic. Barcelona, 1995.

 RUAIX, J. Català fàcil 2/3. J. Ruaix. Moià, 1983.

 MOLL, F. Gramàtica catalana, referida especialment a les Illes Balears. Editorial Moll. Palma, 1983.

 CORBERA, J. Parlar bé. Palma: El Tall, 2003.

 TORRAS P. i ROBERT, M. Els verbs catalans. Models de conjugació. Proa. Barcelona, 1995.

 Ortocard. Regles d’ortografia catalana. Barcelona: Edicions Castellnou, 1995.

 Diccionari de la llengua catalana. IEC.

 Diccionari català-castellà / castellà-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1989.

 Diccionari català-francès / francès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1984.

 Diccionari català-anglès / anglès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1986.

 Diccionari català-alemany / alemany-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1981.
 

Material imprès recomanat 

 Català multimèdia. Nivell C. Centre de Normalització Lingüística de Barcelona: Editorial Codi 7.

 Divercat. Servei de Comunicació Institucional de la UPC - Oficina de Premsa i Comunicació. Barcelona, 1999.

 Clicat. Curs interactiu de llengua catalana. Universitat de Barcelona.

 Aplicacions mòbils:

o DIEC2 [diccionari normatiu IEC: en línia (gratuït) o edició mòbil]. 

o Diccionari català avançat + sinònims [dE] – Conjugador català [dE]. 

o Diccionari català-anglès / anglès-català [dE]. 

o Traductor Softcatalà [gratuït en línia]. 
 
 

Material disponible a l'Aula Multimèdia de l'EOI 

 
Carpeta: alumne/recursos/material complementari/català 

Subcarpeta Activitat 

Plataformes / 
autoaprenentatge 

SALC 
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10.1.6. NIVELL AVANÇAT C2 
 

Material didàctic de classe 
 

C2. Nivell superior: curs de llengua catalana 2017, edició revisada. CERCÓS, S. (et al.) Editorial Castellnou. ISBN 
9788416790418. 

 
A part, també es farà ús de d’altres materials complementaris que es presentaran a l’alumnat segons els temes i 
les activitats que s’hagin de tractar. 

 
Llibres de lectura 

 
L’alumnat haurà de realitzar dues lectures al llarg de curs, que es podrán triar de la relació següent. La finalitat 
d'aquesta activitat és adquirir competència comunicativa, però no avaluar l'habilitat de comprensió oral. Per tal 
de dinamitzar la lectura i compartir-ne l'experiència, es realitzaran activitats de classe sobre el llibre llegit: 

 
 BRASSEUR, D. Fidelitats

 BERTRANA, A. Paradisos oceànics

 BOSCH, A. L’atles furtiu

 CALDERS, P. Cròniques de la veritat oculta

 LLACH, LL. Memòria d'uns ulls pintats

 RODOREDA, M. Mirall trencat

 EL HACHMI, N. La filla estrangera

 VILLANGÓMEZ, M. L’any en estampes
 
 

Material imprès recomanat 
 
 
 FERRAGUT, T. Material didàctic de nivell D. Escola d’Administració Pública de Catalunya. Barcelona, 2007.

 A. I. ALOMAR [et al.] La llengua catalana a Mallorca. Consell de Mallorca. Palma, 1999.

 ALOMAR, A. I. [et al.] Proposta de model de llengua per a l’escola de les Illes Balears. Editorial Moll. Palma, 
1999.

 BADIA, J. [et al.] El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català. Castellnou. Barcelona 
1997.

 CORBERA, J. Parlar bé. El Tall. 2001

 TORRAS P. i ROBERT, M. Els verbs catalans. Models de conjugació. Proa. Barcelona, 1995.

 RUAIX, J. Català complet. Curs superior de llengua 1/2/3. Barcelona: Edició de l’autor.

 MOLL, F. Gramàtica catalana, referida especialment a les Illes Balears. Editorial Moll. Palma, 1983.

 BAU, M. [et al.] Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica. Àrtic. Barcelona, 1995.

 RUAIX, J. Català fàcil 2/3. J. Ruaix. Moià, 1983.

 MOLL, F. Gramàtica catalana, referida especialment a les Illes Balears. Editorial Moll. Palma, 1983.

 CORBERA, J. Parlar bé. El Tall. Palma, 2003.

 Gramaticard. Totes les regles de la gramàtica catalana. Edicions Castellnou. Barcelona, 1995.

 Ortocard. Regles d’ortografia catalana. Edicions Castellnou. Barcelona, 1995.
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 Diccionari de la llengua catalana. IEC.

 Diccionari català-castellà / castellà-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1989.

 Diccionari català-francès / francès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1984.

 Diccionari català-anglès / anglès-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1986.

 Diccionari català-alemany / alemany-català. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1981.
 
 

Material multimèdia recomanat 
 
 Català multimèdia. Nivell C i D. Centre de Normalització Lingüística de Barcelona: Editorial Codi 7.

 Clicat. Curs interactiu de llengua catalana. Universitat de Barcelona.
 
 

Material disponible a l'Aula Multimèdia de l'EOI 

 
Carpeta: alumne/recursos/material complementari/català 

Subcarpeta Activitat 

Lèxic Lèxic economia 
Economia i comerç 2 

Frases fetes 1 i 2 
Sinonímia 

Plataformes / 
autoaprenentatge 

SALC 

 
 
 
 

10.2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS, ESPAIS I TEMPS 
Durant el curs escolar 2019-20 el Departament de Català de l’EOI d’Eivissa comptarà amb la tasca docent de dos 

professors: en Genaro López Bernal i na Margarida Torres Ferrer (ambdós amb jornada completa). En Genaro 
López es farà càrrec de la docència dels grups de Bàsic A2, Intermedi B1 i Avançat C1 i, a més, serà el 
coordinador de la Comissió de salut del Centre. Na Margarida Torres farà classe als grups de Bàsic A1, 
Intermedi B2 i Avançat C2, formarà part de la Comissió per a l’elaboració de les proves unificades i exercirà les 
funcions de cap de departament A continuació, es detalla la franja horària i l’aula en què es realitzarà cada 
nivell: 

 
 
 

BÀSIC 1 Aula 7 Dilluns i dimecres, de 19.00 a 21.00 h 

BÀSIC 2 Aula 11 Dilluns i dimecres, de 19.00 a 21.00 h 

INTERMEDI B1 Aula 11 Dimarts i dijous, de 19.00 a 21.00 h 

INTERMEDI B2 Aula 7 Dilluns i dimecres, de 17.00 a 19.00 h 

AVANÇAT C1 Aula 11 Dilluns i dimecres, de 17.00 a 19.00 h 

AVANÇAT C2 Aula 7 Dimarts i dijous, de 17.00 a 19.00 h 
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11. AVALUACIÓ  

 
Entesa l’avaluació com la part del procés d’aprenentatge que comporta la recollida sistemàtica i organitzada 

d’informació i la interpretació de les dades obtingudes, les seves possibilitats educatives esdevenen molt àmplies, 
de manera que permet reconduir el procés educatiu i corregir-ne errors i desviacions. 

 
 

11.1. PROCEDIMENTS, CRITERIS I INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ DE 
L'APRENENTATGE DE L'ALUMNAT 

• Tipus de proves 

 
 De classificació o d’anivellament. Aquestes proves permeten la ubicació de l’alumnat oficial en els nivells 

que els correspongui segons els seus coneixements de la llengua objecte d’estudi. La prova del Departament 
de Català es basa en una part escrita i una part oral, basades en els continguts que s’inclouen en la 

Programació. 

 Proves de diagnòstic. Són les proves que permeten detectar els punts febles en els quals l’alumnat necessita 
reforç i, per tant, encaminen la tasca docent a l’adopció de mesures de reforç en àrees puntuals de 
l’aprenentatge i, també, a l’adequació dels programes a les necessitats de l’alumnat. Es fa a principi de curs 
amb la finalitat de recollir el màxim d’informació possible sobre l’alumnat: aptituds, dificultats, interessos... 

 Proves de progrés. Són les proves que mesuren el progrés de l’alumnat realitzades cada quadrimestre amb 
la finalitat d'obtenir dades sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat i mantenir-lo informat. Els ensenyants 
necessiten saber si els alumnes progressen, si estan motivats, si són conscients del seu progrés... Aquest tipus 

d’avaluació és la que té més valor educatiu perquè permet, a partir de la presa de consciència d’aprenents i 
ensenyants, modificar tot el que convingui. Cada professor és l'encarregat de dissenyar les tasques per 
destreses amb què avaluarà cada quadrimestre. És important que els alumnes hi prenguin part activa i s’hi 
desenvolupin les estratègies d'autoaprenentatge. 

Aquestes proves permeten al professorat poder avaluar l'alumne per avaluació contínua a Bàsic A1, ja que 

n'ha pogut fer un seguiment al llarg del curs. Tot i que aquestes proves no tenen validesa acadèmica en els 
cursos de certificat (Bàsic A2, Intermedi B1 i B2 i Avançat C1 i C2), és aconsellable que també se'n realitzin 
per la seva vàlua educativa. 

 Les proves d’aprofitament. Aquestes proves permeten l’accés al curs següent als alumnes de tots els grups 
del mateix nivell. Aquells que hagin superat les proves de progrés satisfactòriament, és a dir, que hagin estat 

avaluats per avaluació contínua i hagin superat la darrera prova, no cal que facin aquesta prova 
d'aprofitament (o prova global). Les proves d'aprofitament (de juny i setembre) han de ser dissenyades 
conjuntament pel professorat que imparteix el mateix nivell i els criteris d'avaluació han de ser els mateixos. 

 Les proves de certificació (proves d’avaluació de nivell). L'avaluació té com a objectiu últim l’expedició d’un 
certificat. Aquesta certificació es durà a terme mitjançant proves de domini, és a dir, dissenyades per mesurar 
el grau de competència comunicativa lingüística general que l’alumnat té en la llengua objecte d’avaluació. 
Aquestes proves tenen com a referència els nivells establerts en el currículum i es dirigeixen a les persones 
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aspirants de qualsevol modalitat, per a qualsevol idioma i a tots els centres autoritzats. Els cursos en què hi 

haurà una prova de nivell són: Bàsic A2, Intermedi B1 i B2 i Avançat C1 i C2. 

 
11.2. AVALUACIÓ DEL CURS DE BÀSIC A1 

 
 

Atenent les directrius establertes al Pla de contingència del Centre sobre l’avaluació dels nivells 
d’avaluació contínua, en què s’especifica que s’haurà de prioritzar l’avaluació per tasques, el Departament 

de Català elimina la prova objectiva del sistema d’avaluació del nivell A1 a tots els escenaris 
d’ensenyament possibles durant el curs 2020-21. L’objectiu d’aquesta mesura és donar més protagonisme 
a l’avaluació per tasques, ja contemplada en la programació del Departament d’anys ençà.  
 
D’altra banda, i atès que el Pla de contingència promou potenciar l’avaluació de diferents activitats de 
llengua integrades en una mateixa tasca, es dissenyarà el major nombre de tasques d’avaluació possible 
integrades. Així, per exemple, es presentaran a l’alumnat les tasques integrades següents: 
 

 . tasca de MLO integrada en una CTO o una CTE. 
. tasca de MLE integrada en una CTE o una CTO. 
. tasca de PCTE integrada en una CTE o una CTO. 
. tasca de PCTO integrada en una CTO o una CTE. 
 
L’alumnat  dels nivells A1 que assisteixi regularment a classe, segons les normes generals de l’Escola, 
tendrà dret a l’avaluació contínua. en què es valoraran els aspectes següents amb els percentatges que es 
detallen a continuació: 
 

 Tasques fetes a casa (45%). Es tracta d’activitats que el professorat encomana a l’alumnat de realitzar a casa. 
A principi de curs, s’anunciarà el nombre de tasques que caldrà realitzar a casa i la data de lliurament límit. 
El professorat les corregirà seguint els criteris de correcció establerts pel Departament i informarà l’alumnat 
de la nota numèrica de cada activitat de llengua. 

 Tasques realitzades a classe (45%) o telemàticament, segons l’escenari. Es valorarà l’assoliment de 
determinades tasques de classe, sobretot les tasques finals i totes aquelles tasques facilitadores que el 
professorat consideri adients per valorar el progrés de l’alumnat. 

A l’escenari C, aquest tipus de tasques serien inexistents i, per tant, passarien a ser tasques realitzades a 

casa per videoconferència o mitjançant altres mitjans (tests amb limitació horària, tasques programades 
per a determinades franges horàries...) establerts a la plataforma d’ensenyament usada per la professora. 

 Participació activa a classe i/o en activitats culturals coincidents amb l’horari lectiu (10%). Es valorarà la 

participació activa de l’alumnat a les classes entesa com una mostra d’interès per part de l’alumne a realitzar 
les tasques d’aprenentatge plantejades a les sessions de classe, tant individualment com en grup, i a treure’n 
un profit en el seu procés d’aprenentatge. La participació dinàmica a les activitats culturals organitzades pel 
Departament també es valorarà i s’hi tindrà en compte no només la presència física -o en diferit, segons 
l’escenari d’ensenyament- de l’aprenent el dia de la realització de l’activitat (que només serà avaluable en 
cas de coincidir amb l’horari lectiu del curs en qüestió), sinó també la realització de les activitats que el 
professorat presenti per a preparar, assimilar o recopilar l’activitat cultural. En aquest sentit, es tindran en 
compte les circumstàncies extraordinàries que impossibilitin l’alumnat a assistir a classe i, en cas de 
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justificar-se l’absència de l’alumnat a les classes, es buscaran altres vies alternatives per contactar amb 
l’alumnat i assegurar-ne l’interès. 

 

Quant al pes de la qualificacions quadrimestrals sobre la nota global, cal especificar que el primer 
quadrimestre representarà un 40% de la nota final; el pes del segon quadrimestre, serà, per tant, del 60%.  

 
L’alumnat que no hagi assistit a les classes per sobre del límit establert tendrà dret a una avaluació global a 

final de curs mitjançat una prova objectiva, en la qual les persones suspeses només hauran d’examinar-se 

dels apartats que els hagin quedat pendents al segon quadrimestre. La reserva de la nota per apartats 

també afectarà la convocatòria de setembre per a l’alumnat que no superi l’avaluació final de juny. 

 

11.3. AVALUACIÓ DELS NIVELLS BÀSIC A2, INTERMEDI B1 I INTERMEDI B2, AVANÇAT C1 I C2 
 

L'alumnat oficial i lliure de Bàsic 2, Intermedi B1 i B2 i Avançat C1 i C2 haurà de superar la prova unificada de 
cada nivell que n’hagi preparat la Comissió d’elaboració de proves homologades de la Conselleria d’educació. 
 
Les proves de certificació constitueixen una sèrie de proves dissenyades per avaluar el grau de domini que els 
candidats oficials i lliures tenen en l’ús de la llengua catalana. Les proves de certificació prenen com a referència 
els nivells establerts en el currículum. El nivell es determina observant l’ús que l’alumnat fa dels seus 
coneixements, habilitats i recursos per comprendre textos orals i escrits, a més d’expressar-se verbalment i per 
escrit en una varietat de situacions comunicatives de complexitat adequada al nivell. 
 
Per tant, l'alumnat oficial i lliure de Bàsic A2, Intermedi B1 i B2 i Avançat C1 i C2 haurà de superar la prova 
unificada de cada nivell que n’hagi preparat la Comissió d’elaboració de proves homologades de la Conselleria. 
Mitjançant aquestes proves es decidirà l’expedició d’una certificació oficial.  
 
Per obtenir la certificació de nivell A2, B1, B2, C1 i C2 caldrà superar una prova de domini unificada i homologada 
per la Conselleria d’Educació. Les proves unificades per a estudiants oficials i lliures es realitzaran en dues 
convocatòries, una el mes de maig/juny i l'altra el mes de setembre, segons el calendari facilitat pel Cap d'Estudis 
una vegada aprovat per la Conselleria. 
 
Enguany les activitats de llengua són: 

-Comprensió de textos orals 
-Comprensió de textos escrits 
-Producció i coproducció de textos orals 
-Producció i coproducció de textos escrits 
-Mediació (escrita i oral), 
 

Les 5 activitats de llengua avaluades tenen una ponderació del 20%. Per a superar la prova de certificació és 
necessari obtenir un mínim del 65% de la puntuació total i un mínim del 50% de cadascuna de les cinc parts.  
 
En la convocatòria extraordinària de setembre, l'alumne està exempt de realitzar les parts aprovades amb un 50% 
o més (nota ≥5) en la convocatòria de juny. No obstant això, es pot presentar de nou a aquestes parts, si calcula 
que la suma total no li donaria per a aconseguir el 65% (6,5 punts) global i obtenir així el certificat corresponent. De 
la mateixa manera, si ho desitja, pot presentar-se de nou a aquelles en les quals hagi obtingut el 65% o més (nota ≥ 
6,5). En aquest cas, preval la nota més alta. No podria tornar a presentar-se al setembre si al juny ja ha obtingut un 
65% global i, per tant, té dret al certificat de nivell. L'alumne que no hagi obtingut un mínim del 65% (nota ≥ 6,5) de 
la puntuació total i un mínim del 50% (nota ≥ 5) de la puntuació de cadascuna de les cinc parts rebrà la qualificació 
final de no apte en la prova de certificació de la competència general i no certificarà. No obstant això, si s'haguessin 
superat totes les parts amb un mínim del 50% (nota ≥5) podrà promocionar al curs següent. És a dir, pot accedir al 
curs següent, però no certificar. Si desitja obtenir el certificat, pot examinar-se l'any següent en la modalitat lliure 
de la prova de certificació. També podria presentar-se a la prova de certificació d'un nivell superior sense haver 
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obtingut l'anterior. 
 
Les característiques d’aquestes proves, així com els criteris, instruments i procediments d’avaluació i qualificació 
d’aquests nivells es troben especificats a l’Annex 1 de la present programació. D’altra banda, a l’Annex 2, 
s’adjunten les especificacions pertinents per a cada nivell que fan referència a les proves de certificació. 
 
 

12. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS  
 
 
12.1. ACTIVITATS CULTURALS 

 
Les activitats culturals que es duran a terme per completar la formació de l’alumnat es concretaran al llarg del 
curs, el Departament, però, pot anunciar els propòsits següents: 

 
 Organització del XII Concurs de Narrativa breu en català per a l’alumnat de l’EOI. 

 Organització d’una o dues activitats de dinamització cultural (en el cicle dissenyat per la Direcció del Centre 
Berenar amb...) amb personatges de la societat eivissenca perquè comparteixin la seva saviesa amb l’alumnat 
de l’EOI. 

 Organització del VI itinerari per Dalt Vila en motiu de la festa de Sant Jordi. L’objectiu de l’itinerari és divulgar 
entre l’alumnat l’obra de Marià Villangómez i conèixer alguns indrets de la ciutat d’Eivissa que s’hi vinculen. 

 Realització d’una sessió de l’activitat anomenada Històries del català en què una persona catalanoparlant de 
procedència estrangera explica com ha estat el seu procés d’aprenentatge. Mitjançant aquestes activitats, 
s’intenta motivar l’alumnat dels nivells més bàsics i engrescar-los en el seu aprenentatge. 

 Organització d'algunes activitats culturals fora del Centre per tal de dinamitzar el contingut curricular i 
aprofundir en determinats aspectes de la Programació. 

 Realització d’algun acte relacionat amb la cultura catalana en el centre (o fora), com pot ser un concert, una 
conferència sobre un tema de cultura popular, una visita guiada, un recital de poesia o una xerrada d’algun 
autor sobre alguna obra seua que s’hagi programat com a de lectura. En aquest sentit, ens intentarem acollir 
al programa de l’Institut d’Estudis Baleàrics anomenat Escola de lectura (que consisteix en diversos materials 
en préstec per realitzar activitats a l’aula) o al programa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats 
anomenat Viu la cultura, que ofereix activitats de teatre, literatura, ciència o història per realitzar dins o fora 
del Centre. 

 Organització d’un cicle de cinema per a tot l’alumnat del Departament. El cicle consistirà en el visionat de 
pel·lícules. Per tal d’augmentar l’interès de l’alumnat en l’activitat s’intentarà implicar més l’alumnat en la 
tria de les pel·lícules mitjançant activitats de recerca d’informació a partir d’una llista de pel·lícules de 

producció catalana i, també, a través de la creació de nexes temàtics o estructurals entre el cicle de cinema i 
el concurs de narrativa i els llibres de lectura. 

 Aprofitament de qualsevol activitat fora de l’EOI relacionada amb la Programació: conferències, exposicions, 
representacions teatrals, presentacions de llibres, concerts, etc. Aquestes activitats són difícils de programar 
anticipadament perquè la programació cultural de les institucions i ajuntaments no es fa amb tants de mesos 
d’antelació. 

 Participació activa de l’alumnat en activitats del centre, com ara la revista de l’EOI. 

 Altres activitats que puguin suggerir l’alumnat i que es considerin adequades. 
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12.2. PROJECTES DE PERFECCIONAMENT DEL PROFESSORAT 
 

Durant el curs 2020-21, els dos professors del Departament (Genaro López i Margarida Torres), conscients de la 
necessitat d’actualitzar els coneixements i aptituds per exercir la seva tasca, procuraran perfeccionar-la 
mitjançant la formació. 

 
Els projectes de perfeccionament del professorat del Departament consisteixen en la realització dels cursos de 
formació per al professorat que cadascú consideri adients als seus interessos i motivacions professionals. 

 
 
 
 
 
 
 

Eivissa, 12 d’octubre del 2020 
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III. CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 

• Reconeix, i aplica a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida quotidiana i les 
convencions socials de les cultures en les quals s’utilitza l’idioma. 

• Aplica les estratègies adequades per a la comprensió del sentit general i la informació essencial del text. 

• Distingeix  la funció comunicativa del textos del nivell. 

• Aplica a la comprensió del text els coneixements bàsics de les estructures  del nivell. 

• Reconeix lèxic d’ús freqüent relatiu als temes del nivell , i és capaç, mitjançant ajuda de gestos i imatges, d’inferir el 
significat d’algunes paraules que desconeix. 

• Reconeix alguns patrons rítmics d’entonació i els significats que s'hi relacionen. 

Criteris específics 

 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: 

una idea aproximada del 
contingut 
la rellevància del contingut 
la situació comunicativa 

noms i paraules molt familiars i 
frases molt bàsiques i 
predictibles 

 

Distingeix:  detalls de contacte  

Comprèn: 
el propòsit comunicatiu 
els punts principals 

informació sobre les persones 
hores, llocs, preus 

missatges senzills 
informació bàsica i senzilla 
frases aïllades dins un text 
més complex 

Processa 
juntament 
amb el text: 

imatges 

xifres/números 
senyals /símbols 
horaris 
calendaris 
mapes i plànols 

 

 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 

• Reconeix, i aplica a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i sociolingüístics més bàsics relatius a la vida 
quotidiana i les convencions socials de les cultures en les quals s’utilitza l’idioma. 

• Aplica a les tasques del nivell les estratègies més adequades per a la comprensió del sentit general i la informació 
essencial i predictible dels textos escrits. 

• Distingeix la funció així com la intenció comunicativa i el format del gènere del text que ha de llegir. 

• Aplica a la comprensió uns coneixements molt bàsics de les estructures de la sintaxi i dels elements de la morfologia. 

• Comprèn el lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a les tasques del nivell i és capaç d’inferir el significat d’algunes paraules 
desconegudes a partir del context. 

• Identifica, i aplica a la comprensió del text, el valor i significat associat a les convencions ortogràfiques i de puntuació més 
bàsiques. 

•  



  ANNEX II: Currículum EOI Illes Balears - Nivell Bàsic A1  

31 

Criteris específics 

 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: 

una idea aproximada del 
contingut 
la rellevància del contingut 
el gènere textual, si correspon 
al nivell 

noms i paraules molt familiars i 
frases molt bàsiques i 
predictibles 

 

Distingeix:  detalls de contacte  

Comprèn: 
el propòsit comunicatiu 
els punts principals 

informació sobre les persones 
hores, llocs, preus 

missatges senzills 
informació bàsica i senzilla 
frases aïllades dins un text 
més complex 

Processa 
juntament 
amb el text: 

imatges 

xifres/números 
senyals /símbols 
horaris 
calendaris 
mapes i plànols 

 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 

• Aplica a la producció oral els coneixements socioculturals i sociolingüístics mínims per a sortir-se’n en els intercanvis amb 
altres interlocutors. 

• Aplica algunes estratègies bàsiques per produir  textos orals breus i senzills mitjançant l’ús de gestos i dixis i petits guions 
o fórmules apresos per recolzar-hi el discurs.   

• Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç d’utilitzar els exponents més bàsics 
d’aquesta funció per a fer front a les tasques del nivell. 

• Aplica un repertori molt bàsic de frases i fórmules per a comunicar-se en les tasques del nivell amb una fluïdesa 
acceptable, sobretot a l’hora d’aclarir el que vol dir  o per a mostrar que necessita ajuda de l’interlocutor. 

• És capaç de mantenir una conversa o un monòleg breu prèviament assajat si compta amb l’ajut de l’interlocutor. 

• Aplica les estructures sintàctiques del nivell per a expressar les nocions i funcions del nivell durant la realització de les 
tasques. 

• És capaç d’enllaçar una sèrie d'elements breus, concrets i senzills per crear una seqüència lineal i cohesionada. 

• Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a fer front a les tasques del nivell, encara que cometi errors i les 
dificultats afectin la fluïdesa i ocasionalment hagi de recórrer a l’alternança de codi. 

• Pronuncia i entona de manera entenedora, encara que resulti evident la influència de la L1 i l’interlocutor hagi de demanar 
aclariments o modelar la pronunciació correcta de tant en tant. 

 

Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Producció i fluïdesa: 
- Extensió 
- Intel·ligibilitat i prosòdia 

Enuncia expressions curtes o memoritzades i formula frases completes molt bàsiques 
d’extensió molt breu. 
Reprodueix  de manera intel·ligible els trets prosòdics d'un repertori limitat de mots i 
frases, encara que amb una forta influència d'altres llengües en l'accentuació, el ritme 
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- Pauses i vacil·lacions 
- Cohesió i coherència 
- Estratègies de 
reparació 

o l'entonació, comptant amb la col·laboració de l'interlocutor. 
Enllaça informació senzilla amb connectors molt bàsics o juxtaposició, ajudats de la 
prosòdia i recursos paralingüístics. 
Les pauses i vacil·lacions poden ser molt freqüents  per la necessitat de cercar 
paraules i expressions i el  desig de reparar el discurs. 

Interacció: 
- Desenvolupament i 
manteniment 
- Adequació 
- Estratègies 
pragmàtiques 

Inicia una conversa amb una salutació o pregunta  i reacciona davant una novetat 
amb fórmules apreses o llenguatge no verbal. 
Mostra una consciència, molt bàsica, del decòrum en el contacte social. 
Formula i  contesta preguntes senzilles , formulant enunciats molt senzills 
corresponents a les funcions del nivell, mentre l’interlocutor ajudi i doni suport a 
l’intercanvi. 
Quan té una dificultat pot demanar que l’interlocutor parli més lentament, repeteixi o 
reformuli  el que ha dit. 
Fa servir la dixi i la cinestèsia quan vol ajudar. 
Per telèfon i en línia proporciona informació molt senzilla prèviament assajada. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

Recorre a un nombre reduït de paraules, estructures i frases per donar informació 
personal o detalls de temes familiars i quotidians. 
Explota un nombre limitat de funcions comunicatives i discursives per fer front a les 
situacions senzilles en  què ha d’actuar. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia 

Mostra un control limitat de les estructures. 

Precisió del lèxic Sovint pot haver-hi poca adequació del lèxic a la tasca/tema. 

Pronúncia Articula els sons d'un nombre limitat de paraules i expressions apreses de manera 
que el discurs és intel·ligible si l'interlocutor està acostumat a l'accent i hi ajuda (p. 
ex.: repetint la paraula amb la pronúncia correcta o suscitant la repetició de sons 
nous). 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 

• Aplica a la producció dels textos escrits del nivell els coneixements socioculturals i sociolingüístics bàsics per a poder 
actuar de manera apropiada en els intercanvis amb altres interlocutors. 

• Aplica unes estratègies bàsiques per produir textos escrits breus i senzills adaptats a les tasques de producció escrita del 
nivell mitjançant la còpia i modificació de textos model i  l’ús de materials de consulta. 

• Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç d’utilitzar els exponents més senzills 
d’aquesta funció per organitzar les tasques del nivell. 

• Aplica un repertori bàsic d’estructures sintàctiques  per a comunicar-se en les tasques del nivell amb un control acceptable 
i utilitza alguns mecanismes de  cohesió molt bàsics per crear una seqüència lineal. 

• Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les tasques del nivell, encara que hagi de limitar el 
que vol expressar. 

• Utilitza, de manera acceptable, els signes de puntuació bàsiques (punt i coma) i les normes ortogràfiques elementals. 
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Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Organització Produeix expressions curtes o fixes i frases i preguntes completes, encara que siguin 
molt bàsiques o hi pugui mancar ordre lògic. 

Discurs: cohesió i 
coherència 

Enllaça informació bàsica amb connectors molt bàsics. 
La manca de cohesió no dificulta la comprensió, tot i que calgui fer algun esforç per 
entendre algun passatge. 
Hi ha evidència d’un mínim control dels temps verbals i els elements més bàsics de 
coreferència, encara que els elements de cohesió textual no estiguin assolits 

Adequació: 
- Resposta a la tasca 
- Extensió 
- Registre 
- Característiques 
textuals 

Escriu missatges complets, curts i senzills, encara que les salutacions / introduccions 
i els comiats/tancaments no sempre siguin adients. 
Completa amb informació personal bàsica impresos o altres textos molt breus i 
predictibles. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

El repertori lèxic i d'estructures permet expressar informació personal bàsica i referir-
se a temes quotidians familiars, tot i ser molt bàsic. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia 

Produeix paraules, estructures i frases aïllades, tot i que el domini de la morfosintaxi 
sigui limitat. 

Precisió del lèxic El lèxic és suficient per desenvolupar la tasca, tot i que limitat i poc precís. 

Ortotipografia Mostra coneixement de la correspondència so-grafia, tot i que presenta moltes 
errades per la influència d'altres llengües, les quals poden dificultar la identificació 
d'alguns mots. 
Té un domini bàsic de la puntuació. 

 
 
ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 
Criteris generals 

• Reconeix els aspectes bàsics que caracteritzen les comunitats de parlants de la llengua objecte d’estudi. 

• Identifica, mitjançant estratègies lingüístiques i no-lingüístiques, la informació clau i molt senzilla que ha de transmetre. 

• Pren notes, prepara un dibuix o un mapa o qualsevol suport visual amb la informació necessària que ha de traslladar als 
destinataris i prepara el que ha de dir amb anterioritat. 

• Formula preguntes senzilles per assegurar-se de la informació i per comprovar la comprensió o repeteix la informació per 
obtenir la confirmació encara que hagi de recórrer a l’alternança de codi, els gestos i el llenguatge no verbal. 
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Criteris específics 

MEDIACIÓ DEL TEXT 

Transmissió d'informació 
específica 

Transmet informació  predictible sobre hores, llocs, preus, etc. continguda en textos 
orals o escrits. 

Presa de notes: Pren nota de paraules clau i dades senzilles (dades personals, preus, hores, llocs, 
etc.) 

MEDIACIÓ DE CONCEPTES 

Relacional: 
- Facilitació de la 
interacció col·laborativa. 
- Gestió de la interacció 

Invita a col·laborar. 
Indica quan ha comprès i quan no. 

Cognitiva: 
- Col·laboració en la 
construcció del significat 
- Encoratjament de la 
conversa conceptual. 

Mostra interès amb paraules senzilles o expressions aïllades o senyals no verbals. 

MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 

Facilitació de l'espai 
intercultural: 

En l'intercanvi intercultural, fa servir mots o expressions senzilles o gestos per 
mostrar interès i demostrar que comprèn quan se li adrecen directament. 
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III. CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 
• Reconeix, i aplica a la comprensió dels textos del nivell, els aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a la vida 
quotidiana i les convencions socials de les cultures en les quals s’utilitza l’idioma. 
• Pot aplicar les estratègies adequades per a la comprensió del sentit general i la informació essencial dels textos del nivell. 
• Distingeix  la funció comunicativa dels textos del nivell. 
• Aplica a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i l’organització de patrons sintàctics bàsics d’ús 
freqüent. 
• Reconeix lèxic d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i és capaç, mitjançant ajuda de gestos i imatges, inferir el 
significat d’algunes paraules i expressions que desconeix. 
• Reconeix alguns patrons rítmics d’entonació i els significats que s'hi relacionen. 
Criteris específics 

 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: canvis de tema 
el gènere textual, si correspon 
al nivell 

informació específica en llistes 
i en recursos de referència 
informació rellevant per fer la 
tasca 
personatges, llocs, dates, 
preus, etc. 

relació entre personatges, 
llocs, dates, preus, etc. 

Distingeix: els punts principals si estan 
clarament senyalitzats 

la informació específica que se 
li demana (detalls com ara 
hores, llocs, dates, etc.) 
entre els diferents episodis 
d'una seqüència explícitament 
marcats 

 

Comprèn: una idea general del significat 
global del text 

la informació essencial / més 
important 
referències temporals 

esdeveniments principals 
seqüències cronològiques 
passos a seguir per obtenir 
una cosa 

Processa 
juntament 
amb el text: 

imatges 
xifres/números 
horaris 
diagrames d’equipament 
organigrames 
mapes o plànols 

 

 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 
• Reconeix, i aplica a la comprensió dels textos del nivell, els aspectes socioculturals i sociolingüístics bàsics relatius a la 
vida quotidiana i les convencions socials de les cultures en les quals s’utilitza l’idioma. 
• Aplica les estratègies més adequades a les tasques del nivell per a la comprensió del sentit general i la informació 
específica i essencial dels textos escrits. 
• Distingeix la funció així com la intenció comunicativa, el format i el gènere del text que ha de llegir. 
• Aplica a la comprensió uns coneixements bàsics de les estructures de la sintaxi i dels elements de la morfologia. 
• Comprèn el lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a les tasques del nivell i és capaç d’inferir el significat d’algunes paraules i 
expressions desconegudes a partir del context i d’altres senyals en el text. 
• Reconeix, i aplica a la comprensió del text, els valors i significats associats a les convencions de format, tipogràfiques,  
ortogràfiques i de puntuació. 
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Criteris específics 
 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: 
canvis de tema 
el gènere textual, si correspon 
al nivell 

informació específica en llistes 
i en recursos de referència 
informació rellevant per fer la 
tasca 
personatges, llocs, dates, 
preus, etc. 

relació entre personatges, 
llocs, dates, preus, etc. 

Distingeix: els punts principals si estan 
clarament senyalitzats 

la informació específica que se 
li  demana 
- entre els diferents episodis 
d'una seqüència explícitament 
marcats 

 

Comprèn: una idea general del significat 
global del text 

la informació essencial / més 
important 
referències temporals 

esdeveniments principals 
seqüències cronològiques 

Processa 
juntament 
amb el text: 

imatges 
xifres/números 
horaris 
diagrames d’equipament 
organigrames 
mapes o plànols 

 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 
• Aplica a la producció oral els coneixements socioculturals i sociolingüístics bàsics per a sortir-se’n en els intercanvis amb 
altres interlocutors, respectant les normes bàsiques de cortesia requerides per les tasques del nivell. 
• Aplica unes estratègies bàsiques per produir textos orals breus i senzills: gestos, dixi i petits guions o fórmules apresos per 
adaptar o esmenar el discurs d’una manera molt senzilla.   
• Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç d’utilitzar els exponents més freqüents 
d’aquesta funció per a fer front a les tasques del nivell. 
• Aplica un repertori bàsic de frases i fórmules per a comunicar-se en les tasques del nivell amb una fluïdesa acceptable, 
sobretot a l’hora de rectificar o esmenar el que ha dit o per a mostrar que necessita ajuda de l’interlocutor. 
• És capaç de mantenir un monòleg si ha tingut temps de preparar-lo i pot mantenir el torn en una conversa si l’interlocutor 
és sensible a les seves dificultats i demana aclariments i repeticions quan escau. 
• Aplica les estructures sintàctiques del nivell per a expressar les nocions i funcions del nivell durant la realització de les 
tasques. 
• Enllaça una sèrie d'elements concrets i senzills per crear una seqüència lineal i cohesionada, utilitzant els mecanismes 
bàsics d’entonació, repetició lèxica, dixi personal, espacial i temporal i els connectors comuns del nivell. 
• Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les tasques del nivell, encara que cometi errors i 
les dificultats afectin la fluïdesa. 
• Pronuncia i entona de manera intel·ligible, encara que resulti evident la influència de la L1 i l’interlocutor hagi de demanar 
aclariments de tant en tant. 
Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Producció i fluïdesa: 
- Extensió 
- Intel·ligibilitat i prosòdia 
- Pauses i vacil·lacions 

Construeix frases i expressions d'extensió molt limitada sobre familiars en situacions 
rutinàries. 
Pronuncia, en general, paraules familiars de manera prou clara i intel·ligible. 
encara que els interlocutors hagin de demanar alguna repetició. 
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- Cohesió i coherència 
- Estratègies de 
reparació 

En enunciats més extensos la intel·ligibilitat es pot veure afectada i pot caldre esforç 
de l’interlocutor  per entendre alguns sons específics i adaptar-se a l’accent, el ritme i 
l’entonació. 
Fa servir els connectors bàsics per expressar temps, causa o contrast i enllaçar una 
sèrie de sintagmes o frases senzills. 
Quan escau, pausa el discurs per organitzar les idees i les paraules i per reparar el 
que ha dit. 
La pronúncia defectiva sistemàtica no resta intel·ligibilitat al discurs, sempre que 
l'interlocutor s'hi esforci. 
Utilitza de manera intel·ligible els trets prosòdics d’un repertori de paraules i  frases 
quotidianes malgrat que una influència marcada d'altres llengües en l’accent , el ritme 
l’entonació, faci necessària una col·laboració important de l’interlocutor. 

Interacció: 
- Desenvolupament i 
manteniment 
- Adequació 
- Estratègies 
pragmàtiques 

Inicia una conversa saludant i preguntant/contestant com es troba ell(a)/ l'interlocutor. 
Formula i respon preguntes senzilles sobre temes i gèneres discursius nivell. 
Mostra  comprensió dels mecanismes per prendre i donar paraula i respon de 
manera apropiada, encara que rares vegades pugui prendre el control de la 
interacció. 
Per telèfon i en línia, utilitza expressions formulaiques per contestar una cridada, 
intercanvia informació senzilla i manté una conversa amb una persona coneguda (p. 
ex., per quedar). 
Informa quan no ha entès una cosa i demana aclariment de manera molt simple 
Quan no  sap una paraula, s’atura i utilitza els recursos no-lingüístics per ajudar-se. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

Recorre a un ventall adequat de paraules, estructures i frases per a poder parlar de 
situacions quotidianes. 
Aplica els exponents més bàsics de les funcions comunicatives del nivell. 
El lèxic es refereix principalment a necessitats immediates i a vegades és repetitiu. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia 

Mostra control d’un conjunt d’estructures, paraules i frases bàsiques que utilitza en 
situacions familiars o quotidianes encara que el discurs contengui errades quan 
s'allunya de les situacions més familiars. 
Utilitza acuradament seqüències preparades per a certs contextos. Precisió del lèxic 

Pronúncia Pot mostrar errades sistèmàtiques de pronunciació, excepte en  paraules i 
expressions molt familiars. 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 
• Aplica a la producció dels textos escrits del nivell els coneixements socioculturals i sociolingüístics bàsics per a poder 
actuar de manera apropiada en els intercanvis amb altres interlocutors. 
• Aplica unes estratègies bàsiques per produir textos escrits breus i senzills adaptats a les tasques de producció escrita del 
nivell mitjançant la còpia i modificació de textos model i l’ús de materials de consulta.   
• Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç d’utilitzar els exponents més senzills 
d’aquesta funció per organitzar les tasques del nivell. 
• Aplica un repertori bàsic d’estructures sintàctiques  per a comunicar-se en les tasques del nivell amb un control acceptable 
i utilitza alguns mecanismes de  cohesió molt bàsics per crear una seqüència lineal. 
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• Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les tasques del nivell, encara que hagi de limitar el 
que vol expressar. 
• Utilitza, de manera acceptable, els signes de puntuació bàsics (punt i coma) i les normes ortogràfiques elementals. 
Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Organització 
Produeix enunciats i frases referits a temes molt familiars. 
Mostra una certa consciència de l'ordre lògic quan produeix un text molt breu. 

Discurs: cohesió i 
coherència 

Enllaça informació bàsica amb connectors bàsics. 
Fa un ús raonable, tot i que no controlat, dels elements gramaticals de  cohesió del 
text: coreferència (pronoms i adjectius possessius),temps verbals, etc. 

Adequació: 
- Resposta a la tasca 
- Extensió 
- Registre 
- Característiques 
textuals 
- Consciència del lector 

En correspondència, les salutacions i els comiats són adients. 
Produeix, a base de frases senzilles o enunciats, textos rutinaris o quotidians referits 
necessitats immediates o seqüències descriptives o narratives curtes, encara que no 
en domini completament les característiques. 
En la correspondència personal i informal, es percep consciència del lector. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

Fa servir una varietat acceptable d’estructures  i enunciats bàsics per produir textos 
de la vida diària sobre temes familiars i quotidians. 
Aplica els exponents més senzills de les funcions comunicatives al desenvolupament 
del text escrit. 
Utilitza lèxic relacionat amb les necessitats comunicatives bàsiques, tot i que sol ser 
repetitiu. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia 

En situacions quotidianes, mostra domini sobre un conjunt d’estructures, mots i 
enunciats bàsics, tot i que cometi errades en els gèneres textuals menys familiars. 

Precisió del lèxic 
El lèxic és suficient per desenvolupar la tasca, tot i que hi hagi  manca de precisió en 
textos menys rutinaris. 
Presenta ocasionalment calcs d'altres llengües. 

Ortotipografia 
L'ortografia d'ítems freqüents i en contextos familiars sol ser correcta. Els errors 
poden dificultar ocasionalment la identificació d'algun mot. 
Té un domini bàsic de la puntuació i de format textual, tot i que cal esperar-hi errors. 

 
ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 
Criteris generals 
• Reconeix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de parlants de la llengua objecte d’estudi i és capaç 
d’actuar sense cometre incorreccions importants, encara que recorri a vegades als estereotips. 
• Identifica, mitjançant estratègies lingüístiques i no-lingüístiques, la informació clau i senzilla que ha de transmetre. 
• Pren notes amb la informació necessària que ha de traslladar als destinataris o la prepara amb anterioritat per tenir-la 
disponible. 
• Formula preguntes senzilles per assegurar-se de la informació i per comprovar la comprensió o repeteix la informació per 
obtenir la confirmació encara que hagi de recórrer als gestos i el llenguatge no verbal i el seu discurs no sigui lingüísticament 
correcte. 
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Criteris específics 

MEDIACIÓ DEL TEXT 

Transmissió d'informació 
específica 

Transmet informació específica sobre necessitats immediates contingudes en 
missatges, instruccions o anuncis, breus. 

Explicació de dades (a 
partir de diagrames, 
gràfics, imatges...) 

Interpreta i descriu elements visuals senzills  sobre temes quotidians (p. ex. mapes 
del temps). 

Processament del text 
(resum, integració de 
diverses fonts, 
aclariments per a una 
audiència determinada): 

Fa llistes d'informació rellevant de textos escrits breus, simples i concrets. 

Presa de notes: Pren notes senzilles, en forma de llista, de presentacions sobre temes familiars i 
predictibles. 

MEDIACIÓ DE CONCEPTES 

Relacional: 
- Facilitació de la 
interacció col·laborativa. 
- Gestió de la interacció 

Invita a col·laborar. 
Manifesta la (in)comprensió i demana ocasionalment confirmació. 
Formula instruccions molt senzilles a un grup col·laboratiu. 

Cognitiva: 
- Col·laboració en la 
construcció del significat 
- Encoratjament de la 
conversa conceptual. 

Fa comentaris senzills i preguntes ocasionals per mostrar que segueix la conversa. 
Fa suggeriments molt senzills per ajudar a dur endavant la conversa 
Demana opinió sobre una idea en particular. 

MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 

Facilitació de l'espai 
intercultural: 

En l'intercanvi intercultural, sap demanar  que li expliquin o aclaresquin coses i 
expressar acord, desacord, gratitud, etc., tot i el repertori limitat. 
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III. CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 

 Coneix, i aplica a la comprensió del text, extraient-ne claus per interpretar-lo, els aspectes socioculturals i sociolingüístics 
comuns relatius a la vida quotidiana, les condicions de vida, les relacions interpersonals, la cinèsica i la proxèmica, els 
costums i els valors i les convencions socials de les cultures en què s’usa l’idioma. 

 Sap aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió del sentit general, la informació essencial, els 
punts i les idees principals i els detalls més rellevants del text. 

 Distingeix la funció o les funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori comú dels seus exponents, així com 
patrons discursius bàsics relatius a l’organització textual. 

 Aplica a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i l’organització de patrons sintàctics d’ús freqüent 
en la comunicació oral. 

 Reconeix sense dificultat lèxic oral d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians, de caràcter general, o relacionats amb els 
interessos propis, i pot inferir del context i del cotext, generalment de manera correcta, els significats d’algunes paraules i 
expressions que desconeix. 

 Discrimina els patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús comú i reconeix les intencions comunicatives i els 
significats generalment associats a aquests. 

Criteris específics 
 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: 
el missatge principal 
la situació comunicativa 

informació útil 
fets i informació rellevants 

el començament d'una nova 
secció 

Distingeix: el nombre d'interlocutors i el 
seu paper en la situació 

entre els diferents episodis 
d'una seqüència explícitament 
marcats 

el missatge principal i les 
informacions i fets rellevants 
dels detalls específics que 
poden ser irrellevants a la 
tasca  

Comprèn: 
els punts principals/ la 
informació més important 
una línia argumental explícita 

informació factual rellevant 
conclusions principals 
detalls específics 

Processa 
juntament 
amb el text: 

 

diagrames (objectes, màquines, 
organismes) 
graelles i taules 
gràfics circulars 

 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 

 Coneix, i aplica a la comprensió del text, extraient-ne claus per interpretar-lo, els aspectes socioculturals i sociolingüístics 
comuns relatius a la comunicació escrita en les cultures en què s’usa l’idioma. 

 Sap aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió del sentit general, la informació essencial, els 
punts i les idees principals i els detalls més rellevants del text, adaptant-hi la modalitat i velocitat de lectura. 

 Distingeix la funció o les funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori dels seus exponents més comuns, 
així com patrons discursius d’ús freqüent relatius a l’organització, el desenvolupament i la conclusió propis del text escrit 
segons el seu gènere i tipus. 

 Coneix els constituents i l’organització d’estructures sintàctiques d’ús freqüent en la comunicació escrita, segons el gènere 
i tipus textual, i comprèn les intencions comunicatives associades generalment a aquests. 

 Comprèn lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i a temes generals o relacionats amb els seus interessos 
personals, educatius o ocupacionals i pot, generalment de manera correcta, inferir del context i del cotext els significats 
d’algunes paraules i expressions que desconeix. 

 Reconeix els valors i significats associats a convencions de format, tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació d’ús comú, 
així com abreviatures i símbols d’ús freqüent. 
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Criteris específics 
 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: 
el missatge principal 
el gènere textual, si correspon 
al nivell 

informació útil 
fets i informació rellevants 

relació entre personatges, 
llocs, dates, preus, etc. 

Distingeix: els punts principals si estan 
clarament senyalitzats 

entre els diferents episodis 
d'una seqüència explícitament 
marcats 

el missatge principal i les 
informacions i fets rellevants 
dels detalls específics  
entre la conclusió essencial 
del text i els detalls precedents  

Comprèn: 
els punts principals/ la 
informació més important 
una línia argumental explícita 

informació factual rellevant 
conclusions principals 
detalls específics 

Processa 
juntament 
amb el text: 

 

diagrames (objectes, màquines, 
organismes) 
graelles i taules 
gràfics circulars 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 

 Aplica a la producció del text oral, tant monològic com dialògic, els coneixements socioculturals i sociolingüístics adquirits, 
actuant amb la propietat deguda i respectant les normes de cortesia més freqüents en els contextos respectius i segons la 
modalitat discursiva, en un registre formal, neutre o informal.  

 Coneix i sap aplicar adequadament les estratègies per produir textos orals breus o d’extensió mitjana, coherents i 
d’estructura simple i clara, utilitzant una sèrie de procediments senzills per adaptar o reformular el missatge i reparar la 
comunicació.  

 Porta a terme les funcions principals que demana el propòsit comunicatiu, utilitzant adequadament els exponents més 
habituals de les funcions esmentades i seguint els patrons discursius d’ús més freqüent en cada context.  

 Utilitza un repertori memoritzat de frases i fórmules per comunicar-se amb una fluïdesa acceptable, amb pauses per 
cercar expressions i organitzar o reestructurar el discurs, o reformular o aclarir el que ha dit.  

 Interactua de manera senzilla en intercanvis clarament estructurats, utilitzant fórmules o gestos simples per prendre o 
mantenir el torn de paraula, encara que a vegades tendeixi a concentrar-se en la mateixa producció i dificulti la participació 
de l’interlocutor, o mostri algun titubeig a l’hora d’intervenir quan l’interlocutor acapara la comunicació.  

 Utilitza amb la deguda correcció i flexibilitat estructures sintàctiques d’ús freqüent segons el context comunicatiu, i empra 
en general adequadament els recursos de cohesió textual més comuns (entonació, repetició lèxica, el·lipsi, dixi personal, 
espacial i temporal, marcadors discursius i conversacionals, i connectors comuns), enllaçant una sèrie d’elements breus, 
concrets i senzills per crear una seqüència cohesionada i lineal.  

 Coneix i utilitza adequadament un repertori lèxic oral suficient per comunicar informació relativa a temes coneguts, 
generals, d’actualitat, o relacionats amb els interessos propis en situacions habituals i quotidianes, tot i que encara cometi 
errors importants, o hagi d’adaptar el missatge, quan les demandes comunicatives són més complexes, o quan aborda 
temes i situacions poc freqüents en situacions menys corrents, i en aquest cas recorri a circumloquis i repeticions.  

 Pronuncia i entona de manera clara i intel·ligible, encara que sigui evident l’accent estranger, o cometi errors de 
pronunciació sempre que no interrompin la comunicació, i els interlocutors hagin de sol·licitar repeticions de tant en tant. 

Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Producció i fluïdesa: 
- Extensió 
- Intel·ligibilitat i prosòdia 
- Pauses i vacil·lacions 
- Cohesió i coherència 

Es comunica fent servir una sèrie de sintagmes i frases sobre temes familiars per 
comparar, contrastar, explicar o justificar, mentre no hagi de mantenir la paraula 
llargament. 
Pronuncia generalment de manera intel·ligible i explota l’accent i entonació per donar 
suport al significat malgrat una important influència de la llengua pròpia. 
Fa servir connectors i altres recursos discursius per mantenir seqüències descriptives 
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- Estratègies de 
reparació 

o narratives. 
Especialment  en contribucions més extenses, quan ha de planificar i reparar el 
discurs, les pauses i la reparació en poden interrompre el flux. 
Si té dubtes sobre un ítem de lèxic, fa servir una paraula pareguda i convida 
l’interlocutor a corregir-la. 
Si disposa de temps suficient, s’autocorregeix algunes errades o demana a 
l’interlocutor si una paraula o una forma verbal és correcta. 

Interacció: 
- Desenvolupament i 
manteniment 
- Adequació 
- Estratègies 
pragmàtiques 

Inicia, manté i tanca converses senzilles , cara a cara ,per telèfon o en línia, sobre 
temes  familiars o d’interès personal. 
Mostra  consciència de les fórmules de cortesia neutrals més habituals. 
Participa en interaccions espontànies sobre temes familiars relacionats amb els 
dominis personal i públic. 
En discussions informals amb iguals, demana i expressa opinions personals, acord i 
desacord sense ofendre. 
Participa en la resolució de problemes pràctics, donant la seva opinió i demanant la 
dels altres. 
Se’n surt de situacions inesperades (p.ex. demanar que li reparin el mòbil, anar 
d'urgència a cal dentista, etc.). 
Demana i segueix instruccions detallades (p.ex. una recepta de cuina, orientacions 
dins d’una ciutat, etc.) 
En situacions transaccionals previstes, per telèfon o en persona (reservar un hotel, 
demanar un taxi, etc.), planifica l'intercanvi. 
Demana aclariments o elaboracions sobre una cosa que se li ha dit. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

Explota un repertori lèxic suficient per expressar-se, amb algunes circumlocucions o 
paràfrasis, sobre la majoria dels temes relatius a la seva vida diària i per dur a terme 
transaccions rutinàries. 
Adapta o limita el que vol dir per mor de  llacunes lèxiques i estructurals. 
Aplica els exponents més habituals de les funcions comunicatives (queixar-se, negar-
se, etc.) i discursives per fer front a contextos poc familiars. 
Produeix llenguatge complex en alguna intervenció curta, encara que normalment 
s'expressi amb un llenguatge senzill. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia Mostra control de les estructures, paraules i frases bàsiques, així com algunes 

associacions lèxiques i frases fetes, encara que hi hagi molt menys precisió quan 
expressa idees més complexes o  fa front a situacions i temes poc familiars. Precisió del lèxic 

Pronúncia L'articulació defectiva de sons o pronúncia errònia de mots per la influència d'altres 
llengües no interfereix en la comunicació del missatge. 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 

 Aplica a la producció i coproducció del text escrit els coneixements socioculturals i sociolingüístics adquirits, actuant amb 
la propietat deguda i respectant les normes de cortesia més freqüents en els contextos respectius i segons la modalitat 
discursiva, en un registre formal, neutre o informal. 

 Coneix i sap aplicar estratègies adequades per elaborar textos escrits breus i d’estructura simple adaptats a contextos 
habituals, p. e. copiant models segons el gènere i tipus textual, o fent un guió o esquema per organitzar la informació o les 
idees. 

 Porta a terme les funcions principals que demana el propòsit comunicatiu, utilitzant els exponents més habituals de les 
funcions esmentades i els patrons discursius d’ús més freqüent per organitzar el text escrit segons el seu gènere i tipus. 
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 Mostra un control raonable d’estructures sintàctiques d’ús freqüent i utilitza mecanismes simples de cohesió (repetició 
lèxica, el·lipsi, dixi personal, espacial i temporal, juxtaposició i connectors bàsics), enllaçant una sèrie d’elements breus, 
concrets i senzills per crear una seqüència cohesionada i lineal. 

 Coneix i utilitza un repertori lèxic escrit d’ús freqüent suficient per comunicar informació breu, simple i directa en situacions 
habituals i quotidianes, encara que en situacions menys corrents i sobre temes menys coneguts hagi d’adaptar el 
missatge. 

 Utilitza, de manera adequada per fer-se prou comprensible, els signes de puntuació elementals (p. e. punt, coma) i les 
regles ortogràfiques bàsiques (p. e. ús de majúscules i minúscules), així com les convencions formals més habituals de 
redacció de textos tant en suport paper com digital. 

Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Organització 

Escriu textos senzills ben connectats sobre temes familiars o d’interès personal o que 
donin informació sobre fets rutinaris. 
Distribueix el contingut en paràgrafs i, en general, manté l’ordre lògic del contingut en 
tot el text. 

Discurs: cohesió i 
coherència 

Enllaça una sèrie d’elements breus, senzills, separats i distints en una seqüencia 
lineal. 
Algunes mancances importants de cohesió per influència de la sintaxi de la L1 no 
dificulten la comprensió. 

Adequació: 
- Resposta a la tasca 
- Extensió 
- Registre 
- Característiques 
textuals 
- Consciència del lector 

Distingeix entre l’escrit informal i el semiformal. 
En la correspondència, les salutacions i els comiats són apropiats. 
Aplica els patrons discursius prototípics i els trets generals dels gèneres textuals 
corresponents a correspondència personal o semiformal i a articles o ressenyes 
sobre temes familiars que contenguin seqüències descriptives, expositives o 
narratives o opinions. 
Incorpora en el text alguns detalls rellevants trets de fonts externes. 
Es percep certa consciència del registre i el tipus textual, tot i que no desenvolupada 
completament. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

Fa servir un repertori de paraules, estructures i associacions lèxiques molt comunes. 
Fa ús d’un repertori de recursos discursius, encara que reduït. 
Fa servir paràfrasis ocasionalment, tot i que d’una manera molt òbvia. 
Fa ús dels exponents de les funcions comunicatives per fer front als temes menys 
previsibles (queixar-se, negar-se o rebutjar una cosa...), encara que no produesqui 
un llenguatge gaire complex. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia 

Mostra un bon control de les estructures i exponents bàsics, encara que pugui 
cometre errades en contextos poc familiars més complexos o tipus textuals poc 
practicats. 
Combina adequadament el lèxic relacionat amb el tema i el tipus de text, tot i la 
influència de la L1 en la morfosintaxi sigui evident. 

Precisió del lèxic 
La limitació del lèxic dificulta les produccions més ambicioses. 
El lèxic és precís en contextos i tasques molt familiars, però pot presentar calcs, 
falsos amics i confusions de significats, especialment en casos de polisèmia. 

Ortotipografia La puntuació sol ser correcta en textos senzills i assajats. 
Les errades de puntuació i ortografia són més abundants en contextos i formats 
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textuals poc familiars. 
Les errades ortogràfiques afecten sobretot mots complicats, llargs o poc freqüents, i 
paradigmes irregulars. 

 
ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 
Criteris generals 

 Coneix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de parlants corresponents, i les diferències i semblances 
més significatives que hi ha entre els costums, els usos, les actituds, les relacions i els valors que prevalen en les unes i 
les altres, i és capaç d’actuar en conseqüència sense cometre incorreccions serioses en el seu comportament, encara que 
pot ser que a vegades recorri a l’estereotip.  

 Identifica, aplicant les estratègies necessàries, la informació clau que ha de transmetre, així com les intencions bàsiques 
dels emissors i receptors quan aquest aspecte és rellevant.  

 Interpreta, en general correctament, les claus de comportament i comunicatives explícites que observa en els emissors o 
destinataris per acomodar el seu discurs al registre i a les funcions requerides, encara que no sempre ho faci de manera 
fluida.  

 Pot facilitar la comprensió dels participants recorrent a comparacions i connexions senzilles i directes amb el que pensa 
que poden conèixer.  

 Pren notes amb la informació necessària que considera important traslladar als destinataris, o l’aconsegueix amb 
anterioritat per tenir-la disponible. 

 Repeteix o reformula el que s’ha dit de manera més senzilla o una mica més elaborada per aclarir o fer més comprensible 
el missatge als receptors. 

 Fa preguntes simples però rellevants per obtenir la informació bàsica o complementària que necessita per poder 
transmetre el missatge amb claredat i eficàcia. 

 
Criteris específics 

MEDIACIÓ DEL TEXT 

Transmissió d'informació 
específica 

Transmet informació específica rellevant i explícita de textos informatius clars 
(fulletons, cartells, etiquetes, anuncis), missatges, cartes, instruccions, etc. 

Explicació de dades (a 
partir de diagrames, 
gràfics, imatges...) 

Interpreta i descriu tendències i detalls rellevants a partir de diagrames, gràfics, 
imatges... 

Processament del text 
(resum, integració de 
diverses fonts, 
aclariments per a una 
audiència determinada): 

Resumeix els punts principals de documents audiovisuals, converses, textos breus i 
estructurats. 
Parafraseja de manera simple textos escrits breus per adaptar-los a les necessitats 
comunicatives. 

Presa de notes: Pren nota dels punts clau d’una xerrada o d'instruccions  formulades de manera 
senzilla i amb prou temps. 

MEDIACIÓ DE CONCEPTES 

Relacional: 
- Facilitació de la 
interacció col·laborativa. 
- Gestió de la interacció 

Invita a col·laborar. 
Pot definir la tasca i demanar als altres que hi contribuesquin. 
Col·labora en tasques compartides per assolir un objectiu comú. 
Formula instruccions senzilles i clares per organitzar una activitat. 

Cognitiva: 
- Col·laboració en la 
construcció del significat 
- Encoratjament de la 
conversa conceptual. 

Repeteix el que s’ha dit per confirmar comprensió mútua i ajudar a mantenir 
l’enfocament de la conversa. 
Aporta idees i suggereix contingut per a la discussió i les conclusions. 
Demana  justificació d’una opinió o de la bondat d'una proposta. 
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MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 

Facilitació de l'espai 
intercultural: 

Mostra interès i empatia en la comunicació intercultural. 
Mostra consciència que certs temes es poden percebre de manera diferent quan 
interactua amb persones d'altres cultures. 
Intercanvia informació referida a valors i actituds per crear una base compartida per a 
la comunicació. 
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III. CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 

Coneix amb la profunditat deguda, i aplica eficaçment a la comprensió del text fent les inferències adequades, els 
aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de 
pràctica en què es parla l’idioma i els trets específics de la comunicació oral en aquestes, apreciant-hi les diferències de 
registres, estils i accents estàndard. 
Coneix, i selecciona eficaçment, les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió del sentit general, la 
informació essencial, els punts principals, els detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, 
dels parlants clarament senyalitzades. 
Distingeix la funció o les funcions comunicatives, tant secundàries com principals, del text, i aprecia les diferències 
d’intenció i de significat de diferents exponents d’aquestes segons el context i el gènere i tipus textuals. 
Comprèn els diversos significats associats a l’ús de diferents patrons discursius típics de diferents gèneres i tipus textuals 
orals pel que fa a la presentació i l’organització de la informació. 
Comprèn els significats i les funcions associats generalment a diverses estructures sintàctiques pròpies de la llengua oral 
en contextos d’ús comuns, i més específics dins del seu camp d’interès o d’especialització. 
Reconeix lèxic oral comú i més especialitzat, relacionat amb els interessos i les necessitats propis en l’àmbit personal, 
públic, acadèmic i professional, així com expressions i modismes d’ús comú, i connotacions i matisos accessibles en la 
llengua oral de caràcter literari. 
Discrimina patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús comú i més específics segons les diverses intencions 
comunicatives. 

Criteris específics 
 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: 
les parts del text 
la situació comunicativa 

la rellevància de les parts per 
al propòsit comunicatiu 

els canvis de tema, direcció, o 
d'èmfasi 
els canvis d'ànim o d'humor 
l'expressió de sentiments 
el llenguatge emocional i 
l'objectiu 
una reformulació de les 
mateixes idees 

Distingeix: 

diferents funcions/propòsits 
dins un mateix text 
el paper dels diferents 
interlocutors i la relació entre 
ells 
l'objectivitat o subjectivitat del 
text 

entre els diferents episodis 
d'una seqüència explícitament 
marcats 

entre el missatge principal i els 
detalls de suport, arguments i 
exemples  
entre els fets i les opinions  

Comprèn: les actituds que s'expressin 
explícitament 

les idees principals 
els detalls de la informació 
rellevan 

la informació més important i 
les proposicions més 
significatives 
els punts de vista, opinions i 
línies argumentatives 
complexes expressades de 
manera explícita 

Processa 
juntament 
amb el text: 

 gràfics diversos 
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ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 

Coneix amb la profunditat deguda, i aplica eficaçment a la comprensió del text fent les inferències adequades, els 
aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de 
pràctica en què s’usa l’idioma i els trets específics de la comunicació escrita en aquestes, apreciant-hi les diferències de 
registres i estils estàndard. 
Llegeix amb un grau alt d’independència, adaptant l’estil i la velocitat de lectura als diferents textos i finalitats i aplicant 
eficaçment altres estratègies adequades per a la comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts 
principals, els detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, dels autors clarament 
senyalitzades. 
Distingeix la funció o les funcions comunicatives, tant secundàries com principals, del text, i aprecia les diferències 
d’intenció comunicativa i de significat de diferents exponents d’aquestes segons el context i el gènere i tipus textuals. 
Comprèn els diversos significats associats a l’ús de diferents patrons discursius típics de diferents gèneres i tipus textuals 
pel que fa a la presentació i l’organització de la informació. 
Comprèn els significats i les funcions associats generalment a diverses estructures sintàctiques pròpies de la llengua 
escrita en contextos d’ús comuns, i més específics dins del seu camp d’interès o d’especialització. 
Disposa d’un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat amb expressions poc freqüents, que 
inclou tant un lèxic general, i més específic segons els seus interessos i necessitats personals, acadèmiques o 
professionals, com expressions i modismes d’ús comú, i connotacions i matisos accessibles en el llenguatge literari; i 
identifica pel context paraules desconegudes en temes relacionats amb els seus interessos o camp d’especialització. 
Reconeix els valors i significats associats a convencions de format, tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació, generals i 
menys habituals, així com abreviatures i símbols d’ús comú i més específic.  

Criteris específics 
 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: 
les parts del text 
el gènere textual, si correspon 
al nivell 

la rellevància de les parts per 
al propòsit comunicatiu 

els canvis de direcció, d'estil o 
d'èmfasi 
una reformulació de les 
mateixes idees 

Distingeix: 

diferents funcions/propòsits 
dins un mateix text 
l'objectivitat o subjectivitat del 
text 

entre els diferents episodis 
d'una seqüència explícitament 
marcats 

entre el missatge principal i els 
detalls de suport, arguments i 
exemples  
entre els arguments de suport i 
la informació afegida en una 
digressió 
entre els fets i les opinions  

Comprèn: 

les actituds que s'expressin 
explícitament 
els estats d'ànim de l'autor i el 
to, expressats explícitament en 
el text 

les idees principals 
els detalls de la informació 
rellevan 

la informació més important i 
les proposicions més 
significatives 
els punts de vista, opinions i 
línies argumentatives 
complexes expressades de 
manera explícita 

Processa 
juntament 
amb el text: 

la disposició del text 
(columnes, requadres, 
destacats, etc.) 

gràfics diversos 
classificacions i contrasts 
diagrames de flux 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 

Aplica adequadament a la producció de textos orals monològics i dialògics els aspectes socioculturals i sociolingüístics 
més rellevants de la llengua i cultures meta relatius a costums, usos, actituds, valors i creences que ha integrat en la seva 
competència intercultural, i sap superar les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els estereotips, 
demostrant confiança en l’ús de diferents registres o altres mecanismes d’adaptació contextual, expressant-se 
apropiadament en situacions diverses i evitant errors importants de formulació.  
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Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb una certa naturalitat, estratègies adequades per produir 
textos orals monològics i dialògics de diversos tipus i d’una certa longitud, planificant el discurs segons el propòsit, la 
situació, els interlocutors i el canal de comunicació, i fent un seguiment i una reparació d’aquest mitjançant procediments 
variats (p. e. paràfrasis, circumloquis, gestió de pauses, variació en la formulació) de manera que la comunicació es faci 
sense esforç per part seva o dels interlocutors.  
Aconsegueix assolir les finalitats funcionals que pretén, utilitzant, entre un repertori variat, els exponents més adequats al 
context específic.  
Articula el seu discurs de manera clara i coherent seguint els patrons comuns d’organització segons el gènere i el tipus 
textual, desenvolupant descripcions i narracions clares i detallades, argumentant eficaçment i matisant els seus punts de 
vista, indicant el que considera important (p. e. mitjançant estructures emfàtiques), i ampliant amb alguns exemples, 
comentaris i detalls adequats i rellevants.  
Demostra un bon control d’estructures sintàctiques comunes i algunes de més complexes, amb alguna imprecisió  
esporàdica o un error no sistemàtic que pot corregir retrospectivament, seleccionant-les amb flexibilitat i adequadament 
segons la intenció comunicativa en el context específic.  
Disposa d’un vocabulari ampli sobre assumptes relatius a la seva especialitat i interessos i sobre temes més generals i 
varia la formulació per evitar repeticions freqüents, recorrent amb flexibilitat a circumloquis quan no troba una expressió 
més precisa. 
Ha adquirit una pronunciació i entonació clares i naturals.  
S’expressa amb claredat, amb suficient espontaneïtat i un ritme bastant uniforme, i sense manifestar ostensiblement que 
hagi de limitar el que vol dir, i disposa de suficients recursos lingüístics per fer descripcions clares, expressar punts de 
vista i desenvolupar arguments, utilitzant per a això algunes estructures complexes, sense que se li noti gaire que està 
cercant les paraules que necessita.  
Inicia, manté i acaba el discurs adequadament, fent un ús eficaç dels torns de paraula, encara que potser no sempre ho 
faci amb elegància, i gestiona la interacció amb flexibilitat i eficàcia i de manera col·laborativa, confirmant la seva 
comprensió, demanant l’opinió de l’interlocutor, convidant altres a participar, i contribuint al manteniment de la 
comunicació. 

Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Producció i fluïdesa: 
- Extensió 
- Intel·ligibilitat i prosòdia 
- Pauses i vacil·lacions 
- Cohesió i coherència 
- Estratègies de 
reparació 

Presenta informació clara sobre una sèrie de temes familiars, incloent-n’hi 
 d’abstractes, en contribucions extenses en què les relacions semàntiques són prou 
evidents, sense mostrar que ha de limitar el que vol dir. 
Fa un ús correcte d’un nombre important de recursos cohesius per connectar els 
arguments, encara que a vegades el flux del discurs pot ser desigual. 
El ritme no resulta irritant a l'interlocutor, encara que la monitorització, autocorrecció i 
reparació conscients del discurs en poden afectar la fluïdesa lleugerament. 
L’entonació és apropiada i  la pronúncia clara, i els trets de la L1 presents no afecten 
negativament la intel·ligibilitat. 
Recorre al  seu repertori per fer generalitzacions i predir la pronúncia de paraules poc 
familiars. 
Utilitza de forma intel·ligible les característiques prosòdiques (accentuació prosòdica 
de la frase i la paraula, entonació i ritme) per donar suport al que vol comunicar tot i 
que encara hi ha influències de la L1. 

Interacció: 
- Desenvolupament i 
manteniment 
- Adequació 
- Estratègies 
pragmàtiques 

Interactua activament en converses, expressant clarament els seus punts de vista, 
idees o sentiments de manera natural, prenent i donant la paraula encara que no 
sempre amb elegància. 
Arriba a acords i participa en la presa de decisions, avaluant avantatges i 
inconvenients. 
Durant un debat, sosté les seves opinions proporcionant explicacions, arguments i 
comentaris rellevants. 
Recopila informació per a comunicar-la de manera fiable  cara a cara, per telèfon o 
en línia, donant o demanant explicacions o aclariments o fent preguntes de 
seguiment, sempre que l’interlocutor parli amb claredat i, si escau,  pugui fer 
preguntes per assegurar-se que l'ha entès. 
Recorre a una sèrie d’expressions fetes i recursos discursius per guanyar temps i 
formular el que vol dir. 
Les pauses i vacil·lacions causades per llacunes lèxiques i estructurals són poc 
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importants. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

Explota un bon ventall de lèxic, associacions lèxiques i funcions comunicatives i 
discursives per a expressar idees i opinions sobre temes abstractes. 
Recorre a un lèxic suficient per a poder variar la formulació del discurs i evitar 
repeticions. 
Aplica aspectes  de les funcions lingüístiques per avaluar una cosa o situació i per 
expressar sentiments, emocions i arguments en suport del tema principal. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia 

Es comunica de manera acurada en la majoria dels contextos i quan tracta temes 
variats en situacions familiars o assajades, tot i que pot haver-hi algunes errades 
fossilitzades i calcs d’altres llengües. 
Hi pot haver errades quan parla de temes abstractes o poc familiars, però no 
interfereixen en la comprensió del discurs. 
Pot autocorregir-se alguns errors que monitoritza. 

Precisió del lèxic La precisió lèxica és generalment alta, encara que hi pot haver alguna selecció 
errònia d’un ítem que no impedeixi la comunicació del missatge. 

Pronúncia Durant contribucions llargues articula amb claredat una proporció molt alta dels sons 
de la llengua meta, amb alguna relliscada però poques errades sistemàtiques. 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 

Aplica adequadament a la producció de textos escrits els aspectes socioculturals i sociolingüístics més rellevants de la 
llengua i cultures meta relatius a costums, usos, actituds, valors i creences que ha integrat en la seva competència 
intercultural i sap superar les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els estereotips, adaptant el registre i 
l’estil, o aplicant altres mecanismes d’adaptació contextual per expressar-se apropiadament segons la situació i el propòsit 
comunicatius i evitar errors importants de formulació. 
Aplica amb flexibilitat les estratègies més adequades per elaborar textos escrits d’una certa longitud, detallats i ben 
estructurats, p. e. desenvolupant els punts principals i ampliant-los amb la informació necessària a partir d’un esquema 
previ, o integrant de manera apropiada informació rellevant procedent de diverses fonts. 
Duu a terme les funcions comunicatives que persegueix utilitzant els exponents més adequats al context específic entre 
un repertori variat. 
Articula el text de manera clara i coherent utilitzant adequadament, sense errors que condueixin a malentesos, els patrons 
comuns d’organització segons el gènere i el tipus textual, i els recursos de cohesió d’ús comú i més específic per 
desenvolupar descripcions i narracions clares i detallades, argumentar eficaçment i matisar els seus punts de vista, indicar 
el que considera important (p. e. mitjançant estructures emfàtiques) i ampliar-ho amb alguns exemples, comentaris i 
detalls adequats i rellevants. 
Demostra un bon control d’estructures sintàctiques comunes i algunes de més complexes, amb alguna relliscada 
esporàdica o un error no sistemàtic que no afecta la comunicació, seleccionant-les amb flexibilitat i adequadament segons 
la intenció comunicativa en el context específic. 
Disposa d’un ampli lèxic escrit d’ús comú i sobre assumptes relatius al seu camp d’especialització i interessos, varia la 
formulació per evitar repeticions freqüents i recorre amb flexibilitat a circumloquis quan no troba una expressió més 
precisa. 
Utilitza amb una correcció raonable, tot i que encara pugui manifestar influència de la/les seva/es llengua/ües primera/es o 
d’altres, els patrons ortotipogràfics d’ús comú i més específic (p. e. parèntesis, guions, abreviatures, asteriscos, cursiva), i 
aplica amb flexibilitat les convencions formals més habituals de redacció de textos tant en suport paper com digital. 
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Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Organització 
Presenta informació clara i detallada sobre un ventall ampli de temes amb què està 
familiaritzat, incloent-hi elements abstractes, fent servir una bona quantitat de 
llenguatge prou complex on les relacions semàntiques són prou evidents. 

Discurs: cohesió i 
coherència 

Enllaça les idees i els arguments, dins i entre paràgrafs, amb una varietat de recursos 
discursius efectius, encara que a vegades no  gaire elegants. 
No hi ha passatges amb mancances de cohesió importants, encara que calgui tornar 
a llegir alguna frase o fragment breu.. 
L’ús dels temps verbals i mecanismes de coreferència (pronoms personals i relatius, 
possessius, etc.) contribueixen positivament a la cohesió del text. 
L’ús de sinònims i antònims contribueix a la cohesió textual i evita repeticions. 

Adequació: 
- Resposta a la tasca 
- Extensió 
- Registre 
- Característiques 
textuals 
- Consciència del lector 
- Veu autorial 

Distingeix entre els registres formal i informal. 
En la correspondència, les salutacions i els comiats són apropiats. 
Distingeix i aplica els patrons discursius i els trets prototípics dels gèneres textuals, 
encara que de manera menys eficient a l'hora d'afrontar temes complexos. 
Desenvolupa seqüències argumentatives, amb expressió d'arguments, opinions, 
punts de vista o valoració d'opcions, en assajos o informes. 
Desenvolupa seqüències descriptives, narratives o expositives amb detalls i 
exemples de suport. 
La correspondència formal suscita l’efecte desitjat en el lector. 
Mostra consciència que escriu per ser llegit. 
En tasques que suposen l'expressió d'opinions personals, es percep una veu autorial 
i certa confiança en la capacitat d'engrescar i convèncer el lector. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

Fa servir un bon ventall de vocabulari i associacions lèxiques. 
Compta amb un bon ventall de recursos discursius encara que li calguin circumloquis 
per resoldre buits de coneixement de lèxic.  
Fa servir la paràfrasi per evitar la repetició. 
Aplica els exponents de les funcions comunicatives del nivell. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia 

El text és prou acurat quan tracta la majoria de temes i contextos.  
Tractant temes abstractes o poc familiars pot haver-hi més errades, sense que 
dificultin la comprensió. 
La morfologia és generalment correcta i només presenta errors en paradigmes 
irregulars o ítems poc usuals. 
Fa un bon ús dels afixos, quan escau. 

Precisió del lèxic 

Amb poques excepcions, el lèxic emprat contribueix positivament al 
desenvolupament de la tasca. 
És rellevant a la tasca, el tema i el registre i, amb algunes excepcions, és precís. 
Ocasionalment pot presentar confusions i falsos amics, sobretot en associacions 
lèxiques, sinòfons, heterògrafs o usos idiomàtics. 

Ortotipografia 
Els textos mostren molt poques errades de puntuació i afecten el format només quan 
és poc familiar. 
Les errades d'ortografia són poc abundants i afecten sobretot formes irregulars. 
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ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 
Criteris generals 

Coneix amb la profunditat deguda, i aplica adequadament a l’activitat de mediació en cada cas, els aspectes socioculturals 
i sociolingüístics generals i més específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en què es parla 
l’idioma, així com les seves implicacions més rellevants, i sap superar les diferències respecte a les llengües i cultures 
pròpies i els estereotips, demostrant confiança en l’ús de diferents registres i estils, o altres mecanismes d’adaptació 
contextual, expressant-se apropiadament en situacions diverses i evitant errors importants de formulació. 
Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb una certa naturalitat, estratègies adequades per adaptar 
els textos que ha de processar al propòsit, la situació, els participants i el canal de comunicació, mitjançant procediments 
variats (p. e. paràfrasi, circumloquis, amplificació o condensació de la informació).  
Sap obtenir la informació detallada que necessita per poder transmetre el missatge amb claredat i eficàcia.  
Organitza adequadament la informació que pretén o ha de transmetre, i la detalla de manera satisfactòria segons que 
sigui necessari.  
Transmet amb suficiència tant la informació com, si s’escau, el to i les intencions dels parlants o autors.  
Pot facilitar la interacció entre les parts monitorant-ne el discurs amb intervencions adequades, repetint o reformulant el 
que s’ha dit, demanant opinions, fent preguntes per abundar en alguns aspectes que considera importants i resumint la 
informació i els arguments quan és necessari per aclarir el fil de la discussió.  
Compara i contrasta informació i idees de les fonts o les parts i en resumeix apropiadament els aspectes més rellevants.  
És capaç de suggerir una sortida de compromís, una vegada analitzats els avantatges i desavantatges d’altres opcions.  

Criteris específics 

MEDIACIÓ DEL TEXT 

Transmissió d'informació 
específica 

Transmet informació específica detallada  de correspondència formal o informal, de 
renunions o de fragments rellevants  d’informes, notícies, etc. 

Explicació de dades (a 
partir de diagrames, 
gràfics, imatges...) 

Interpreta i descriu de manera fiable dades detallades  a partir d'informació complexa 
organitzada visualment (diagrames, gràfics, imatges, etc.) 

Processament del text 
(resum, integració de 
diverses fonts, 
aclariments per a una 
audiència determinada): 

Resumeix i si cal comenta la informació principal i els arguments de textos 
complexos. 
Compara i sintetitza informació i punts de vista de diverses fonts. 
Reconeix la intenció i els destinataris presuposats del text. 

Presa de notes: 
Pren notes prou acurades de reunions, seminaris o xerrades sobre temes generals o 
del seu camp ointerès, encara que la concentració en el llenguatge faci que perdi 
alguna informació. 

MEDIACIÓ DE CONCEPTES 

Relacional: 
- Facilitació de la 
interacció col·laborativa. 
- Gestió de la interacció 

Fa preguntes per estimular la discussió de com s’ha d’organitzar el treball 
col·laboratiu. 
Pot definir els objectius del grup i comparació der les opcions per assolir-los. 
Orienta l’enfocament de la discussió aportant suggeriments sobre com s’ha de 
procedir. 
Explica els diferents papers dels participants en el procés col·laboratiu, donant 
instruccions clares per al treball en grup. 

Cognitiva: 
- Col·laboració en la 
construcció del significat 
- Encoratjament de la 
conversa conceptual. 

Desenvolupa les idees del altres i proposa solucions o compromisos. 
Presenta arguments a favor i en contra de les opcions. 
Encoratja els participants a ampliar les seves contribucions i justificar o aclarir les 
seves opinions. 
Extrapola les idees dels altres i les intercala en arguments coherents. 

MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 

Facilitació de l'espai Expressa comprensió i respecte per les idees d'altri i els encoratja a trobar una 
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intercultural: cultura de comunicació compartida. 
Adapta els procediments perquè puguin ser compartits per persones de diferents 
cultures. 
Comenta les similituds i diferències entre les opinions i perspectives de persones de 
diferents orientacions culturals. 



Anglès – Avançat C1 

486 
 

III. CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 

 Té un ampli repertori de competències socioculturals i sociolingüístiques que li permet apreciar amb facilitat diferències de 
registre i les subtileses pròpies de la comunicació oral en les cultures, les comunitats de pràctica i els grups en què es 
parla l’idioma. 

 Selecciona i aplica amb eficàcia les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió de la intenció, el sentit 
general, les idees principals, la informació important, els aspectes i detalls rellevants i les opinions i actituds dels parlants, 
tant implícites com explícites. 

 Reconeix, segons el context específic, la intenció i significació d’un repertori ampli d’exponents de les funcions 
comunicatives o actes de parla, tant indirectes com directes, en una varietat àmplia de registres (familiar, informal, neutre, 
formal). 

 És capaç de seguir un discurs extens fins i tot quan no està estructurat clarament i quan les relacions són només 
suposades i no estan assenyalades explícitament. 

 És prou hàbil per utilitzar les claus contextuals, discursives, gramaticals i lèxiques amb la finalitat d’inferir l’actitud, la 
predisposició mental i les intencions de l’autor, i preveure el que ha d’ocórrer. 

 Reconeix una gran diversitat d’expressions idiomàtiques i col·loquials i aprecia connotacions i matisos subtils de significat, 
encara que pot ser que en necessiti confirmar alguns detalls si l’accent no li és familiar. 

 Distingeix una gamma àmplia de patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació, la qual cosa li permet comprendre 
qualsevol parlant o interlocutor, encara que pot ser que n’hagi de confirmar alguns detalls quan l’accent li és desconegut. 

Criteris específics 
 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: 

la situació comunicativa 
les parts del text 
els punts més importants 
el rerefons social, polític o 
històric del text 
l'humor 

la rellevància de les parts 
del text 

les variacions d'estil amb l'objectiu de 
produir un efecte el el lector 
l'alternança de registres 
els usos humorístics 
el llenguatge figurat 

Distingeix: 

diferents funcions/propòsits 
dins un mateix text 
l'objectivitat o subjectivitat 
del text 

entre el tema principal i els 
subtemes i digressions 

entre la tesi i els arguments i 
contraarguments  
entre arguments i detalls o exemples 
que hi donen suport 
entre els fets i les opinions  

Comprèn: 

l'actitud i l'estat d'ànim del 
parlant 
la intenció comunicativa del 
text 
l'ús de l'humor 

detalls rellevants 

l'ús de la metàfora i la metonímia 
els significats, idees i connexions 
implícits 
relacions implícites i explícites 
referències culturals implícites 

Processa 
juntament 
amb el text: 

diagrames, gràfics i graelles complexos i especialitzats 

 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 

 Té un ampli repertori de competències socioculturals i sociolingüístiques, incloent-hi aspectes sociopolítics i històrics, que 
li permet apreciar amb facilitat el rerefons i els trets idiosincràtics de la comunicació escrita en les cultures, les comunitats 
de pràctica i els grups en què s’utilitza l’idioma. 

 Selecciona i aplica amb eficàcia les estratègies més adequades per comprendre el que pretén o se li requereix en cada 
cas, utilitzant amb habilitat les claus contextuals, discursives, gramaticals, lèxiques i ortotipogràfiques amb la finalitat 
d’inferir l’actitud, la predisposició mental i les intencions de l’autor, i treure’n les conclusions apropiades. 
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 Identifica amb rapidesa el contingut i la importància de textos sobre una sèrie àmplia de temes professionals o acadèmics i 
decideix si són oportunes una lectura i una anàlisi més profundes. 

 Cerca amb rapidesa en textos extensos i complexos per localitzar-hi detalls rellevants. 
 Reconeix, segons el context, el gènere i el tipus textuals específics, la intenció i significació d’una varietat àmplia 

d’exponents de les funcions comunicatives o actes de parla, tant indirectes com directes, en una varietat àmplia de 
registres (familiar, informal, neutre, formal). 

 Pot localitzar informació o seguir el fil de l’argumentació en un text d’estructura discursiva complexa o que no està 
estructurat perfectament, o en el qual les relacions i connexions no estan expressades, o no sempre s’expressen, de 
manera clara i amb marcadors explícits. 

 Domina un ampli repertori lèxic escrit, reconeix una gran diversitat d’expressions idiomàtiques i col·loquials i aprecia 
connotacions i matisos subtils de significat, encara que a vegades pot ser que necessiti consultar un diccionari, bé de 
caràcter general o bé especialitzat. 

 Comprèn els significats i les funcions associats a una gamma àmplia d’estructures sintàctiques pròpies de la llengua 
escrita segons el context i gènere i tipus textuals, incloent-hi variacions sintàctiques de caràcter estilístic (p. e. inversió o 
canvi de l’ordre de paraules). 

 Comprèn les intencions comunicatives que són subjacents després de l’ús d’una gamma àmplia de convencions 
ortotipogràfiques de la llengua meta, tant en suport paper com digital. 

Criteris específics 
 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: 

el gènere textual 
les parts del text 
els punts més importants 
el text que queda per 
processar 
el rerefons social, polític o 
històric del text 
la ironia i l'humor 

la rellevància de les parts 
del text 

les variacions d'estil amb l'objectiu de 
produir un efecte el el lector 
l'alternança de registres 
els usos irònics o humorístics 
el llenguatge figurat 

Distingeix: 

diferents funcions/propòsits 
dins un mateix text 
l'objectivitat o subjectivitat 
del text 

entre el tema principal i els 
subtemes i digressions 

entre la tesi i els arguments i 
contraarguments  
entre arguments i detalls o exemples 
que hi donen suport 
entre els fets i les opinions  

Comprèn: 

l'actitud i l'estat d'ànim de 
l'autor 
la intenció comunicativa del 
text, fins i tot ambigua o 
implícita 
l'ús de l'humor 

detalls rellevants 

l'ús de la metàfora i la metonímia 
els significats, idees i connexions 
implícits 
relacions implícites i explícites 
referències culturals implícites 

Processa 
juntament 
amb el text: 

la disposició del text 
(columnes, requadres, 
destacats, etc.) 

diagrames, gràfics i graelles complexos i 
especialitzats 
la tipografia (cursiva, negretes, etc.) 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 

 Utilitza l’idioma amb flexibilitat i eficàcia per a fins socials, incloent-hi l’ús emocional, al·lusiu i humorístic, adaptant el que 
diu i els mitjans d’expressar-ho a la situació i al receptor, i adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies.  

 Mostra un domini de les estratègies discursives i de compensació que fa imperceptibles les dificultats ocasionals que 
pugui tenir per expressar el que vol dir i que li permet adequar amb eficàcia el seu discurs a cada situació comunicativa, p. 
e. utilitza espontàniament una sèrie d’expressions adequades per guanyar temps mentre reflexiona sense perdre el seu 
torn de paraula, substitueix per una altra una expressió que no recorda sense que el seu interlocutor se n’adoni, evita una 
dificultat quan hi topa i torna a formular el que vol dir sense interrompre totalment la fluïdesa del discurs, o corregeix els 
seus lapsus i canvia l’expressió, si dóna lloc a malentesos.  
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 Desenvolupa arguments detallats de manera sistemàtica i ben estructurada, relacionant lògicament els punts principals, 
remarcant els punts importants, desenvolupant aspectes específics i concloent adequadament.  

 Expressa i argumenta les seves idees i opinions amb claredat i precisió, i rebat els arguments i les crítiques dels seus 
interlocutors de manera convincent i sense ofendre, responent a preguntes i comentaris i contestant de manera fluida, 
espontània i adequada.  

 Utilitza els exponents orals de les funcions comunicatives més adequats per a cada context específic, tant a través d’actes 
de parla indirectes com directes, en una àmplia varietat de registres (familiar, informal, neutre, formal). Estructura bé i 
clarament el seu discurs, mostrant un ús adequat de criteris d’organització i un bon domini d’una gamma àmplia de 
connectors i mecanismes de cohesió propis de la llengua oral segons el gènere i tipus textual.  

 Manifesta un alt grau de correcció gramatical de manera consistent i els seus errors són escassos i amb prou feines 
apreciables.  

 Domina un ampli repertori lèxic, incloent-hi expressions idiomàtiques i col·loquials, que li permet superar amb desimboltura 
les seves deficiències mitjançant circumloquis, tot i que encara pugui cometre equivocacions petites i esporàdiques, però 
sense errors importants de vocabulari, i sense que amb prou feines es noti que cerca expressions o que utilitza estratègies 
d’evitació.  

 Té una capacitat articulatòria propera a alguna/es de les varietats estàndard pròpies de la llengua meta i varia l’entonació i 
col·loca l’èmfasi de l’oració correctament per expressar matisos subtils de significat.  

 S’expressa amb fluïdesa i espontaneïtat, gairebé sense esforç; només un tema conceptualment difícil pot obstaculitzar un 
discurs fluid i natural.  

 Elegeix una frase apropiada d’una sèrie de possibles enunciats del discurs per introduir-hi els seus comentaris 
adequadament amb la finalitat de prendre la paraula o guanyar temps per mantenir l’ús de la paraula mentre pensa.  

 És capaç d’aprofitar el que diu l’interlocutor per intervenir en la conversa.  
 Relaciona amb destresa la seva contribució amb la d’altres parlants.  
 Adequa les seves intervencions a les dels seus interlocutors perquè la comunicació flueixi sense dificultat. 
 Planteja preguntes per comprovar que ha comprès el que l’interlocutor ha volgut dir i aconsegueix aclariment dels 

aspectes ambigus. 
Criteris específics 
 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Producció i fluïdesa: 
- Extensió 
- Intel·ligibilitat i prosòdia 
- Pauses i vacil·lacions 
- Cohesió i coherència 
- Estratègies de 
reparació 

Presenta amb claredat informació sobre temes complexos no familiars, integrant-hi 
subtemes, sense donar la impressió  que té dificultats per a mantenir la paraula. 
Presenta als interlocutors, o al públic, un discurs coherent, ben organitzat, interessant 
i persuasiu, recorrent a recursos cohesius complexos 
Parla amb fluïdesa, naturalitat i celeritat en la gran majoria dels casos i, mentre el 
tema no sigui conceptualment difícil, amb un bon ritme. 
Fa servir el ventall complet de característiques fonològiques de la llengua meta amb 
un grau de domini suficient per a garantir la intel·ligibilitat en tot moment. 
S'autocorregeix quan s’adona de que ha pronunciat una paraula malament. 
Produeix un discurs fluid i intel·ligible amb alguna relliscada en el control de l’accent 
prosòdic, l’entonació i el ritme que no afecten la intel·ligibilitat ni la efectivitat de la 
contribució. 
Varia l’entonació i fa un ús efectiu dels aspectes prosòdics per expressar el que vol 
comunicar amb precisió , fins i tot significats subtils o implícits. 

Interacció: 
- Desenvolupament i 
manteniment 
- Adequació 
- Estratègies 
pragmàtiques 

Interactua fluidament i apropiada, adaptant el nivell de formalitat al context i la relació 
amb l’interlocutor, prenent la paraula i argumentant de manera convincent. 
Segueix una discussió animada sobre temes complexos i abstractes amb diversos 
parlants, i hi participa espontàniament i flexible, encara que els altres parlin 
simultàniament. 
Intercanvia informació complexa i detallada referida a temes poc familiars, indicant 
àrees clau on cal més explicació o clarificació. 
Fa servir la comunicació telefònica o en línia per diversos objectius, fins i tot la 
resolució de problemes i malentesos, encara que possiblement hagi de demanar 
clarificació si l’accent no és familiar. 
Recorre a una sèrie d’expressions i recursos discursius per prendre la de paraula de 
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manera apropiada i comentar  el que han dit els altres 
Si no troba l’expressió adient,  usa circumloquis o paràfrasis per a solucionar el 
problema. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

Explota una molt àmplia gamma de funcions comunicatives i discursives en una 
varietat extensa  de temes i contextos, tot mostrant un control flexible dels gèneres 
discursius i els temes curriculars. 
Recorre a un ventall molt ampli de recursos lèxics, estructurals i a alguns 
mecanismes retòrics. 
Fa servir un ampli repertori lèxic que inclou expressions idiomàtiques i associacions 
lèxiques. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia 

Es comunica amb un nivell alt de correcció en un ampli ventall de temes. 
Hi pot haver alguna errada ocasional poc important que no distregui l'interlocutor. 

Precisió del lèxic La precisió en l’ús del lèxic és molt alta; les relliscades són ocasionals i poc 
significatives. 

Pronúncia 
Articula pràcticament tots els sons de la llengua meta amb un grau alt de control, 
encara que hi poden romandre alguns trets de la llengua pròpia. 
Es corregeix els sons mal articulats. 

 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 

 Adapta el que diu i els mitjans d’expressar-ho a la situació, al receptor, al tema i tipus de text, i adopta un nivell de 
formalitat adequat a les circumstàncies, aplicant els seus coneixements i competències socioculturals i sociolingüístics 
amb facilitat per establir diferències de registre i estil, i per adequar amb eficàcia el text escrit a les convencions 
establertes en les cultures i comunitats de llengua meta respectives, elegint una formulació apropiada entre una àmplia 
sèrie d’elements lingüístics per expressar-se amb claredat i sense haver de limitar el que vol dir. 

 Aplica amb desimboltura les estratègies més adequades per elaborar els diferents textos escrits complexos que li demana 
el context específic, i planifica el que és necessari dir i els mitjans per dir-ho considerant l’efecte que pot produir en el 
lector. 

 Utilitza els exponents escrits de les funcions comunicatives més apropiats per a cada context, tant a través d’actes de 
parla indirectes com directes, en una varietat àmplia de registres (familiar, informal, neutre, formal). 

 Mostra un control de les estructures organitzatives textuals i els mecanismes complexos de cohesió del text escrit i pot 
il·lustrar els seus raonaments amb exemples detallats i precisar les seves afirmacions i opinions d’acord amb les seves 
diverses intencions comunicatives en cada cas. 

 Utilitza una gamma àmplia d’estructures sintàctiques que li permeten expressar-se per escrit amb precisió i manté un grau 
alt de correcció gramatical de manera consistent; els errors són escassos i pràcticament inapreciables. 

 Té un ampli repertori lèxic escrit que inclou expressions idiomàtiques i col·loquialismes i que li permet mostrar un grau alt 
de precisió, superar amb desimboltura les seves deficiències mitjançant circumloquis i no cometre més que relliscades 
petites i esporàdiques en l’ús del vocabulari. 

 Utilitza les convencions ortotipogràfiques pròpies de la llengua meta per produir textos escrits en què l’estructura, la 
distribució en paràgrafs i la puntuació són consistents i pràctiques i en què l’ortografia és correcta, llevat de relliscades 
tipogràfiques de caràcter esporàdic. 

Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Organització 
Presenta informació clara i prou fluida sobre temes complexos i poc familiars, tot 
integrant-hi subtemes. 
Mostra un bon control de l’ordre lògic en seqüències argumentatives. 
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Aplica  recursos per organitzar de manera flexible les relacions semàntiques. 

Discurs: cohesió i 
coherència 

Construeix un text amb informació ben organitzada que resulta engrescadora i 
persuasiva per al lector. 
Fa servir elements de cohesió complexos dins i entre els paràgrafs. 
L’ús del lèxic contribueix d’una manera important a la cohesió textual, sense caure en 
repeticions innecessàries. 
Mostra control de l’ús pragmàtic de la puntuació. 

Adequació: 
- Resposta a la tasca 
- Extensió 
- Registre 
- Característiques 
textuals 
- Consciència del lector 
- Veu autorial 

Selecciona i controla el registre adient en totes les contribucions, adequat al canal. 
Coneix i aplica les característiques prototípiques d’una àmplia gamma de gèneres 
textuals. 
Els recursos discursius i lingüístics utilitzats demostren consciència del lector. 
Mostra actitud i intenció i expressa una veu autorial forta. 
Pot adaptar elements d'estil d'altres llengües, que fan present la identitat de l'autor. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

Recorre a un ventall molt ampli de recursos lèxics, estructurals i funcionals i a alguns 
mecanismes retòrics. 
Fa servir un ampli repertori lèxic que inclou expressions idiomàtiques i associacions 
lèxiques. 
Aplica una varietat dels exponents de les funcions comunicatives del nivell, incloent-
hi presentar, justificar i defensar un punt de vista de manera convincent. 
Aplica amb èxit una varietat de funcions discursives. 
S’expressa amb claredat i sense dificultat en un ampli ventall de temes personals, 
generals i del seu camp d’especialització o d’interès. 
Fa servir la paràfrasi d’una manera prou subtil quan no sap una paraula. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia 

El grau de correcció és molt alt  encara que ocasionalment cometi errors que no 
afecten el missatge. 
La morfologia és correcta, amb poques excepcions. 

Precisió del lèxic 
El lèxic emprat és precís i contribueix positivament a la cohesió textual i al 
desenvolupament de la tasca, i causa bona impressió en el lector, tot i alguna 
confusió esporàdica en usos molt idiomàtics o sinòfons poc habituals. 

Ortotipografia 
En general l'ús dels elements ortotipogràfics és acurat. 
Les errades i els lapsus només afecten l'ortografia de mots complicats o poc 
freqüents. 

 
ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 
Criteris generals 

 Té un coneixement ampli i concret dels aspectes socioculturals i sociolingüístics propis de les cultures i les comunitats de 
pràctica en què es parla l’idioma, incloses les subtileses i implicacions de les actituds que reflecteixen els usos i els valors 
d’aquestes, i les integra amb facilitat en la seva competència intercultural juntament amb les convencions de les seves 
pròpies llengües i cultures, la qual cosa li permet extreure les conclusions i relacions apropiades i actuar en conseqüència, 
en una gamma àmplia de registres i estils, amb la flexibilitat deguda segons les circumstàncies, i amb eficàcia.  

 Aplica amb desimboltura les estratègies adequades per adaptar els textos que ha de processar al propòsit, la situació, els 
receptors i el canal de comunicació, sense alterar la informació i les postures originals.  

 Produeix un text coherent i cohesionat a partir d’una diversitat de textos font.  
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 Sap fer una citació i utilitza les referències seguint les convencions segons l’àmbit i el context comunicatius (p. e. en un 
text acadèmic).  

 Transmet amb claredat els punts destacats i més rellevants dels textos font, així com tots els detalls que considera 
importants en funció dels interessos i les necessitats dels destinataris.  

 Gestiona amb flexibilitat la interacció entre les parts per procurar que flueixi la comunicació, indicant la seva comprensió i 
l’interès; elaborant, o demanant a les parts que elaborin, el que s’ha dit amb informació detallada o idees rellevants; 
ajudant a expressar amb claredat les postures i a desfer malentesos; tornant sobre els aspectes importants, iniciant altres 
temes o recapitulant per organitzar la discussió, i orientant-la cap a la resolució del problema o del conflicte en qüestió. 

Criteris específics 

MEDIACIÓ DEL TEXT 

Transmissió d'informació 
específica 

Transmet informació específica detallada de seccions de textos llargs i complexos i 
n'indica la rellevància. 
Transmet i contextualitza els punts principals o detalls rellevants de corresponència 
formal o informes. 

Explicació de dades (a 
partir de diagrames, 
gràfics, imatges...) 

Interpreta i descriu de manera clara i fiable aspectes destacables i detalls a partir 
d'informació organitzada visualment (diagrames, gràfics, taules, etc.) en fonts 
complexes i/o diverses. 

Processament del text 
(resum, integració de 
diverses fonts, 
aclariments per a una 
audiència determinada): 

Resumeix textos llargs i/o complexos per a una audiència específica respectant-ne o 
adaptant-ne, segons escaigui, l'estil i el registre. 
Glossa i comenta textos complexos, incloent actituds i opinions implícites, i pot 
aprofitar-los per parlar del tema. 

Presa de notes: 
Pren notes seleccionant informació i arguments rellevants i detallats sobre temes 
abstractes i complexos o de fonts múltiples, de manera prou acurada perquè puguin 
servir a altres persones. 

MEDIACIÓ DE CONCEPTES 

Relacional: 
- Facilitació de la 
interacció col·laborativa. 
- Gestió de la interacció 

Pot liderar discussions, prenent nota de les idees i decisions i oferint-ne un resum al 
grup. 
Adapta, si cal, la formulació de les preguntes i intervencions segons les reaccions del 
participants. 
Intervé diplomàticament a l’hora de reorientar la discussió o davant conductes 
pertorbadores . 

Cognitiva: 
- Col·laboració en la 
construcció del significat 
- Encoratjament de la 
conversa conceptual. 

Orientació de la discussió per a la presa de decisions, resumint, informant i avaluant 
opinions  diverses. 
Avaluació de reptes, problemes i propostes en una discussió col·laborativa per arribar 
a una conclusió. 
Formulació d’ preguntes obertes per enllacar amb relacionades amb les diferents 
contribucions per estimular una argumentació lògica (hipòtesi, inferència, anàlisis, 
justificació oi predicció). 

MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 

Facilitació de l'espai 
intercultural: 

Gestiona l'ambiguitat i ofereix suport i consell per esvair malentesos i contribuir a una 
cultura de comunicació compartida. 
Anticipa possibles malentesos i comenta o interpreta diferents perspectives culturals 
per mantenir una interacció positiva. 
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III. CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 

 Aprecia amb deteniment les implicacions socioculturals del que es diu i de la manera de dir-ho i hi pot reaccionar en 
conseqüència. 

 Reconeix amb facilitat els usos emocional, humorístic i al·lusiu de l’idioma, i aprecia diferents varietats de la llengua i 
canvis de registre i d’estil. 

 Aprecia matisos com la ironia o el sarcasme i treu les conclusions apropiades de l’ús que se’n fa. 
 Selecciona i aplica amb eficàcia les estratègies més adequades per comprendre el que pretén o se li requereix en cada 

cas, utilitzant amb habilitat les claus contextuals, discursives, gramaticals, lèxiques i foneticofonològiques amb la finalitat 
d’inferir l’actitud, la predisposició mental i les intencions de l’autor, i treure’n les conclusions apropiades. 

 Pot localitzar informació o seguir el fil de l’argumentació en un text oral d’estructura discursiva complexa o que no està 
estructurat perfectament, o en què les relacions i connexions no estan expressades, o no sempre s’expressen, de manera 
clara i amb marcadors explícits. 

 Reconeix, segons el context i el gènere i el tipus textuals específics, la intenció i significació d’una gamma rica 
d’exponents orals complexos de les funcions comunicatives o actes de parla, tant indirectes com directes, en qualsevol 
registre (íntim, familiar, informal, neutre, formal, solemne). 

 Identifica els significats i les funcions associats a una gamma rica d’estructures sintàctiques pròpies de la llengua oral 
segons el context i gènere i tipus textuals, incloent-hi variacions sintàctiques de caràcter estilístic (p. e. pregunta retòrica). 

 Aprecia els nivells connotatius del significat i té un bon domini d’un repertori lèxic de recepció oral molt ampli que inclou 
termes especialitzats, expressions idiomàtiques i col·loquials, regionalismes i argot. 

 Reconeix jocs de paraules i figures estilístiques (p. e. metàfora), i en pot jutjar la funció dins del text i respecte al context. 
 Manifesta una capacitat de percepció, gairebé sense esforç, de les varietats foneticofonològiques estàndard pròpies de la 

llengua meta i reconeix els matisos subtils de significat i les diverses intencions pragmàtiques (cortesia, humor, ironia, 
sarcasme i altres) associats als diferents patrons d’entonació segons el context comunicatiu específic. 

Criteris específics 
 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: 

la situació comunicativa 
les parts del text 
els punts més importants 
el rerefons social, polític o 
històric del text 
l'humor 

la rellevància de les parts 
del text 

distincions subtils d'estil i registre 
subtileses socioculturals 
la ironia i el sarcasme 
el llenguatge figurat 

Distingeix: 

diferents funcions/propòsits 
dins un mateix text 
l'objectivitat o subjectivitat 
del text 

entre el tema principal i els 
subtemes i digressions 

entre la tesi i els arguments i 
contraarguments  
entre arguments i detalls o exemples 
que hi donen suport 
entre els fets i les opinions  

Comprèn: 

les relacions entre els 
participants i les actituds 
implícites 
la funció dins el text de la 
metàfora, el símbol i la 
connotació 
l'estil col·loquial 
l'ús de l'humor 
la sàtira i la seva funció en 
el text 

detalls rellevants 

l'ús de la metàfora i la metonímia 
els significats, idees i connexions 
implícits 
relacions implícites, indirectes o 
ambigües 
referències culturals implícites 
matisos subtils de significat 
jocs de paraules i acudits 

Processa 
juntament 
amb el text: 

diagrames, gràfics i graelles complexos i especialitzats 
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ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 

 Aprecia amb deteniment les implicacions socioculturals del que llegeix i de les seves maneres d’expressió, i hi pot 
reaccionar en conseqüència. 

 Reconeix amb facilitat els usos emocional i al·lusiu de l’idioma i aprecia diferents varietats de la llengua i canvis de registre 
i d’estil. 

 Aprecia matisos com la ironia o el sarcasme i treu les conclusions apropiades de l’ús que se’n fa. 
 Selecciona i aplica amb eficàcia les estratègies més adequades per comprendre el que pretén o se li requereix en cada 

cas, utilitzant amb habilitat les claus contextuals, discursives, gramaticals, lèxiques i ortotipogràfiques amb la finalitat 
d’inferir l’actitud, la predisposició mental i les intencions de l’autor, i treure’n les conclusions adequades. 

 Pot accedir a qualsevol font d’informació escrita amb rapidesa i fiabilitat. 
 Pot avaluar, de manera ràpida i fiable, si les fonts són rellevants o no per al fi o la tasca en qüestió. 
 Pot localitzar informació rellevant, així com comprendre’n el tema, el contingut i l’orientació, a partir d’una lectura ràpida 

del text. 
 Cerca amb rapidesa en textos extensos i complexos de diversos tipus, inclosos els menys habituals, i pot llegir textos de 

manera paral·lela per integrar informació que contenen. 
 Utilitza sense dificultat diccionaris monolingües de la seva àrea d’especialització (medicina, economia, dret, etc.). 
 Reconeix, segons el context, el gènere i el tipus textuals específics, la intenció i significació d’una gamma rica d’exponents 

complexos de les funcions comunicatives o actes de parla, tant indirectes com directes, en qualsevol registre (íntim, 
familiar, informal, neutre, formal, solemne). 

 Comprèn els significats i les funcions associats a una gamma rica d’estructures sintàctiques pròpies de la llengua escrita 
segons el context i gènere i tipus textuals, incloent-hi variacions sintàctiques de caràcter estilístic (p. e. metàfora 
gramatical). 

 Aprecia els nivells connotatius del significat i té un bon domini d’un repertori lèxic de lectura molt ampli que inclou termes 
especialitzats, expressions idiomàtiques i col·loquials, regionalismes i argot. 

 Reconeix jocs de paraules i figures estilístiques (p. e. metàfora), i en pot jutjar la funció dins del text i respecte al context. 
 Comprèn les intencions comunicatives que són subjacents després de l’ús d’una gamma rica de convencions 

ortotipogràfiques de la llengua meta, tant en suport paper com digital, de caràcter general i especialitzat. 
Criteris específics 

 COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

Reconeix: 

el gènere textual 
les parts del text 
els punts més importants 
el text que queda per 
processar 
el rerefons social, polític o 
històric del text 
la ironia i l'humor 

la rellevància de les parts del 
text 

distincions subtils d'estil i 
registre 
judicis de valor ocults 
subtileses socioculturals 
la ironia i el sarcasme 
el llenguatge figurat 

Distingeix: 

diferents funcions/propòsits 
dins un mateix text 
l'objectivitat o subjectivitat del 
text 

entre el tema principal i els 
subtemes i digressions 

entre la tesi i els arguments i 
contraarguments  
entre arguments i detalls o 
exemples que hi donen suport 
entre els fets i les opinions  

Comprèn: 

actituds implícites 
la funció dins el text de la 
metàfora, el símbol i la 
connotació 
l'estil col·loquial 
l'ús de l'humor 
la sàtira i la seva funció en el 

detalls rellevants 

l'ús de la metàfora i la 
metonímia 
els significats, idees i 
connexions implícits 
relacions implícites, indirectes 
o ambigües 
referències culturals implícites 
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text matisos subtils de significat 
jocs de paraules i acudits 

Processa 
juntament 
amb el text: 

la disposició del text 
(columnes, requadres, 
destacats, etc.) 

diagrames, gràfics i graelles complexos i 
especialitzats 
la tipografia (cursiva, negretes, etc.) 
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ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 
Criteris generals 

 Coneix amb deteniment les implicacions socioculturals que pot tenir el que diu i la manera de dir-ho i actua en 
conseqüència, adaptant-se de manera natural a la situació i al receptor, i adoptant un nivell de formalitat adequat a les 
circumstàncies, comunicant-se amb naturalitat, eficàcia i precisió, utilitzant diferents varietats de la llengua i diferents 
registres segons el context específic de comunicació, i expressant matisos subtils amb l’ajuda d’una gamma rica 
d’expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals i d’argot.  

 Es pot expressar de manera conscientment irònica, ambigua o humorística. Pot parlar sobre assumptes complexos o 
delicats sense ser inconvenient. Utilitza correctament i adequadament tot tipus d’estratègies i recursos per controlar i 
reparar el seu discurs, ajustant-los amb eficàcia, naturalitat i precisió a un context complex específic, fins i tot especialitzat.  

  Sap evitar les dificultats que pugui tenir amb tanta discreció que l’interlocutor amb prou feines se n’adona.  
 Treu profit d’un domini ampli i fiable d’un repertori complet d’elements lingüístics per formular pensaments amb precisió, 

posar èmfasi, diferenciar i eliminar l’ambigüitat, sense manifestar cap limitació del que vol dir.  
 Produeix discursos clars, fluids i ben estructurats l’estructura lògica dels quals és eficaç i ajuda l’oient a fixar-se en 

elements significatius i a recordar-los.  
 Crea textos coherents i cohesionats fent un ús complet i apropiat d’una varietat de criteris d’organització i d’una gran 

diversitat de mecanismes de cohesió. Porta a terme les funcions comunicatives o actes de parla corresponents, utilitzant 
els exponents d’aquestes funcions, complexos formalment i conceptualment, més adequats per a cada context 
comunicatiu específic, fins i tot especialitzat, tant a través d’actes de parla directes com indirectes, en qualsevol registre 
(íntim, familiar, informal, neutre, formal, solemne).  

 Comunica amb una certesa total informació complexa i detallada. Pot donar explicacions coherents de caràcter teòric.  
 Fa descripcions clares, fluides, elaborades i sovint destacables.  
 Pot fer declaracions clares, fluides, elaborades i sovint memorables.  
 Fa narracions detallades integrant-hi diversos temes, desenvolupant-hi aspectes concrets i acabant-les amb una conclusió 

apropiada.  
 Presenta idees i punts de vista de manera molt flexible amb la finalitat de posar-los en relleu, diferenciar-los i eliminar-ne 

l’ambigüitat.  
 Argumenta sobre un assumpte complex adaptant-ne l’estructura, el contingut i l’èmfasi amb la finalitat de convèncer de la 

validesa de la seva postura diferents tipus d’oients i interlocutors.  
 Expressa i argumenta les seves idees i opinions amb claredat i precisió i rebat els arguments dels seus interlocutors amb 

desimboltura i de manera convincent. Utilitza sense problemes les estructures gramaticals de la llengua meta, fins i tot les 
complexes formalment i conceptualment, i amb efectes comunicatius més subtils, incloent-hi variacions sintàctiques de 
caràcter estilístic (p. e. singular/plural generalitzador i de modèstia).  

 Manté un control gramatical consistent sobre un repertori lingüístic complex, fins i tot quan la seva atenció se centra en 
altres activitats, p. e. en la planificació del seu discurs o en el seguiment de les reaccions dels altres.  

 Utilitza amb consistència un vocabulari correcte i apropiat, inclosos modismes, col·loquialismes, regionalismes i argot, i 
una gamma rica d’expressions amb la finalitat d’enriquir, matisar i precisar el que vol dir, i transmet amb precisió matisos 
subtils de significat mitjançant l’ús d’una sèrie àmplia d’elements qualificatius i de procediments de modificació, p. e. 
elements que expressen grau o clàusules que expressen limitacions.  

 Substitueix una paraula que no recorda per un terme equivalent d’una manera tan subtil que amb prou feines es nota.  
 Manifesta una capacitat articulatòria segons algunes de les varietats estàndard pròpies de la llengua meta, i ajusta 

l’entonació a la situació comunicativa, variant-la per expressar matisos subtils de significat i adaptant-se als estats d’ànim i 
a les diverses intencions pragmàtiques (cortesia, humor, ironia, sarcasme i d’altres).  

 S’expressa amb una naturalitat total, sense esforçar-se ni dubtar, mitjançant un discurs ampli i seguit amb una fluïdesa 
natural, i s’atura només per considerar les paraules més apropiades amb què expressar els seus pensaments, o per 
cercar un exemple o una explicació adequat.  

 Pot prendre la paraula, mantenir-la i cedir-la de manera completament natural. Contribueix al progrés del discurs convidant 
altres a participar-hi, formulant preguntes o plantejant qüestions per abundar en els temes tractats o altres de nous, 
desenvolupant o aclarint aspectes del que han dit els interlocutors, i fent un resum de les postures i els arguments 
d’aquests i, si s’escau, dels seus propis. 

Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Producció i fluïdesa: 
- Extensió 
- Intel·ligibilitat i prosòdia 

Presenta amb claredat informació en situacions complexes i poc habituals, 
reestructurant el discurs per superar les dificultats comunicatives, sense mostrar en 
cap moment incomoditat o dificultat en mantenir la paraula. 
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- Pauses i vacil·lacions 
- Cohesió i coherència 
- Estratègies de 
reparació 

Presenta de manera natural i fluida un discurs  cohesionat i coherent, clar i precís, ja 
sigui en una intervenció espontània o un discurs planificat. 
L’entonació, l’accent i el ritme són apropiats al públic i al context. 
Aplica els diferents recursos prosòdics per comunicar matisos i per segmentar de 
manera clara les diferents parts del discurs. 
Aplica recursos lingüístics i estratègies comunicatives a fi d’enriquir, matisar i precisar 
el significat. 
Reacciona amb naturalitat. 
Quan hi ha un problema, recorre a les estratègies d’evitació i de reparació d’una 
manera poc observable. 

Interacció: 
- Desenvolupament i 
manteniment 
- Adequació 
- Estratègies 
pragmàtiques 

Interactua amb naturalitat, mostrant comprensió dels  senyals no-verbals i prosòdics i 
fent-los servir sense esforç en la seva producció. 
Relaciona la seva contribució amb el discurs dels altres prenent i cedint la paraula  de 
manera plena. 
Conversa de manera còmoda, adequada i sense limitacions en converses informals, 
durant esdeveniments formals i informals i en debats i discussions formals. 
Recorre a la ironia i l’eufemisme de manera apropiada. 
Comunica matisos subtils amb l’objectiu d’emfasitzar, diferenciar i eliminar 
ambigüitat. 
Segueix un debat extens, encara que el contingut lingüístic sigui de caire idiomàtic. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

Explota un repertori lèxic i estructural que permet una exposició clara i ben definida 
del que vol dir. 
Té un bon domini d’expressions idiomàtiques i col·loquials, incloent-hi llenguatge 
emocional, al·lusiu i humorístic, que utilitza amb un nivell alt de consciencia dels 
significats explícits i implícits. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia Manté un grau molt alt de control gramatical i fa ús d’un repertori precís i ampli de 

lèxic. 
Precisió del lèxic 

Pronúncia 

Fa servir el ventall complet de característiques fonològiques de la llengua meta amb 
un grau molt alt de control. 
Articula de manera intel·ligible, clara  i precisa tots els sons de la llengua meta, 
excepte en paraules poc comunes o d'especial dificultat. 
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ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
Criteris generals 

 Escriu textos complexos extensos i de qualitat, mostrant un domini dels recursos lingüístics que li permet expressar-se 
sense cap limitació, amb una gran riquesa estructural i lèxica, i amb una correcció total. 

 Escriu textos complexos amb claredat i fluïdesa, amb un estil apropiat i eficaç i una estructura lògica que ajuden el lector a 
trobar les idees significatives, exempts d’errors i en què transmet amb precisió matisos subtils de significat, inclosos els 
usos al·lusius de l’idioma. 

 Coneix amb deteniment les implicacions socioculturals que pot tenir el que escriu i la manera de dir-ho i actua en 
conseqüència, adaptant-se de manera natural a la situació i al destinatari i adoptant un nivell de formalitat adequat a les 
circumstàncies, comunicant-se amb naturalitat, eficàcia i precisió, utilitzant diferents varietats de la llengua i diferents 
registres segons el context específic de comunicació, i expressant matisos subtils amb l’ajuda d’una gamma rica 
d’expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals i d’argot. 

 Es pot expressar per escrit de manera conscientment irònica, ambigua o humorística. 
 Pot escriure sobre assumptes complexos o delicats sense ser inconvenient. 
 Utilitza correctament i adequadament tot tipus d’estratègies i recursos per controlar i reparar el seu text escrit, ajustant-los 

amb eficàcia, naturalitat i precisió a un context complex específic, fins i tot especialitzat. 
 Treu profit d’un domini ampli i fiable d’un repertori complet d’elements lingüístics per formular pensaments amb precisió, 

posar èmfasi, diferenciar i eliminar l’ambigüitat, sense manifestar cap limitació del que vol dir. 
 Crea textos escrits coherents i cohesionats fent un ús complet i apropiat d’una varietat de criteris d’organització i d’una 

gran diversitat de mecanismes de cohesió. 
 Porta a terme les funcions comunicatives o els actes de parla corresponents, utilitzant els exponents d’aquestes funcions, 

complexos formalment i conceptualment, més adequats per a cada context comunicatiu específic, fins i tot especialitzat, 
propis de la llengua escrita, tant a través d’actes de parla directes com indirectes, en qualsevol registre (íntim, familiar, 
informal, neutre, formal, solemne). 

 Comunica amb una certesa total informació complexa i detallada. 
 Pot donar explicacions coherents de caràcter teòric. 
 Fa descripcions clares i detallades, i sovint destacables. 
 Fa narracions detallades integrant-hi diversos temes, desenvolupant-hi aspectes concrets i acabant-les amb una conclusió 

apropiada. 
 Presenta idees i punts de vista de manera molt flexible amb la finalitat de posar-los en relleu, diferenciar-los i eliminar-ne 

l’ambigüitat. 
 Argumenta sobre un assumpte complex adaptant-ne l’estructura, el contingut i l’èmfasi amb la finalitat de convèncer de la 

validesa de la seva postura diferents tipus de destinataris. 
 Expressa i argumenta les seves idees i opinions amb claredat i precisió i rebat els arguments dels seus corresponsals 

amb desimboltura i de manera convincent. 
 Utilitza sense problemes i sense errors les estructures gramaticals pròpies de la llengua escrita, fins i tot les complexes 

formalment i conceptualment, i amb efectes comunicatius més subtils, incloent-hi variacions sintàctiques de caràcter 
estilístic (p. e. estructures passives). 

 Utilitza amb consistència un vocabulari correcte i apropiat, inclosos modismes, col·loquialismes, regionalismes i argot, i 
una gamma rica d’expressions amb la finalitat d’enriquir, matisar i precisar el que vol dir, i transmet amb precisió matisos 
subtils de significat mitjançant l’ús d’una sèrie àmplia d’elements qualificatius i de procediments de modificació, p. e. 
elements que expressen grau o clàusules que expressen limitacions. 

 Utilitza les convencions ortotipogràfiques pròpies de la llengua meta, tant de caràcter general com més específic, i fins i tot 
especialitzat, per produir textos escrits exempts d’errors d’ortografia, format, estructura, distribució en paràgrafs i 
puntuació; si de cas, pot presentar alguna relliscada tipogràfica ocasional. 

 Es relaciona amb el destinatari amb naturalitat total, flexibilitat i eficàcia 
Criteris específics 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

Organització 

Escriu de manera clara i fluida textos sobre temes abstractes, complexos i poc 
familiars, desenvolupant-hi punts particulars i conclusions i integrant-hi subtemes. 
Si escau, recorre als usos afectius, al·lusius i humorístics del llenguatge. 
Aplica recursos per organitzar amb riquesa i flexibilitat les relacions semàntiques. 

Discurs: cohesió i Construeix un text amb una estructura lògica, eficaç i convincent. 
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coherència La contribució engresca el lector, és coherent i cohesionada amb molt poques 
excepcions que no arriben a distraure el lector. 

Adequació: 
- Resposta a la tasca 
- Extensió 
- Registre 
- Característiques 
textuals 
- Consciència del lector 
- Veu autorial 

Controla la intencionalitat, el grau de formalitat, de la situació i el canal. 
Distingeix entre les varietats estàndard i no estàndard.  
Selecciona el tipus de llengua adequat a cada situació i al grau d’implicació (el seu 
rol, la relació amb el destinatari, el tema). 
Aplica recursos de cortesia lingüística en els textos formals, acadèmics o 
professionals. 
Coneix i aplica els diversos gèneres textuals i hi combina diversos patrons 
discursius. 
La contribució engresca el lector i els recuros lexicosemàntics, estilístics i de 
modalització demostren consciencia del lector 
Recorre si escau a usos afectius, al·lusius o humorístics del llenguatge. 
Mostra autoritat d’autor en l’expressió de les seves opinions, intencions i actituds. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 
- d’estructures 
lingüístiques 
- del lèxic 
- de les funcions 
comunicatives i 
discursives 
- dels temes tractats 

Utilitza un repertori lèxic ampli que pot incloure terminologia específica o 
anar més enllà de l'estàndard (usos cultes, expressions dialectals o col·loquials, etc.) 
Recorre a un ampli ventall de mecanismes retòrics i recursos lingüístics i discursius 
a fi d’enriquir, matisar i precisar el significat. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures sintàctiques i 
morfologia 

El grau de correcció és molt alt fins i tot en textos de gran amplitud i varietat 
estructural, lèxica i de gèneres. 

Precisió del lèxic 

El lèxic emprat és molt ampli i reflecteix un domini del llenguatge específic dels 
àmbits professional, acadèmic i públic. 
En cap moment dóna la impressió de posseir un lèxic limitat per al desenvolupament 
de la tasca i per a la transmissió del missatge. 

Ortotipografia Mostra control de les convencions ortotipogràfiques.  
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ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 
Criteris generals 

 Aprecia amb deteniment les subtileses i implicacions dels aspectes socioculturals i sociolingüístics de la comunicació per 
sortir-se’n de manera natural i amb comoditat en qualsevol context de mediació.  

 És plenament conscient del caràcter relatiu dels usos i les convencions, les creences i els tabús de comunitats diferents i 
de les seves pròpies, i pot explicar, comentar i analitzar  

 les semblances i diferències culturals i lingüístiques de manera extensa i constructiva, així com superar possibles barreres 
o circumstàncies adverses en la comunicació posant en joc, de manera gairebé automàtica a través de la internalització, la 
seva competència intercultural i les seves competències comunicatives lingüístiques.  

 Es comunica eficaçment i amb la precisió necessària, apreciant, i sent capaç d’utilitzar, tots els registres, varietats 
diferents de la llengua, i una gamma rica de matisos de significat.  

 Sap seleccionar amb una gran rapidesa, i aplicar eficaçment, les estratègies de processament del text més convenients 
per al propòsit comunicatiu específic en funció dels destinataris i la situació de mediació (p. e. selecció, omissió o 
reorganització de la informació).  

 Produeix textos coherents, cohesionats i de qualitat a partir d’una gran diversitat de textos font.  
 Transmet amb una certesa total informació complexa i detallada, així com els aspectes més subtils de les postures, 

opinions i implicacions dels textos, orals o escrits, d’origen. 
Criteris específics 

MEDIACIÓ DEL TEXT 

Transmissió d'informació 
específica 

Transmet informació específica detallada de seccions de textos llargs i complexos i 
n'indica la rellevància. 
Transmet i contextualitza els punts principals o detalls rellevants de corresponència 
formal o informes. 

Explicació de dades (a 
partir de diagrames, 
gràfics, imatges...) 

Interpreta i descriu  dades empíriques i informació de diversa índole organitzades 
visualment i conceptualment complexes i/o diverses. 

Processament del text 
(resum, integració de 
diverses fonts, 
aclariments per a una 
audiència determinada): 

Resumeix de manera coherent informació de fonts complexes i/o diverses, incloent-hi 
implicacions i lligams implícits. 
Explica com es presenten i argumenten els fets, fent referència si cal a aspectes 
socioculturals o a la presència d'ironia, sobreentesos, crítica velada, etc. 

Presa de notes: 

Pren notes selectives, parafrasejant i abreujant, copsant relacions entre idees i temes 
abstractes. 
Pren notes mentre participa en una reunió o seminari de manera prou fiable i acurada 
perquè servesquin a altres persones. 

MEDIACIÓ DE CONCEPTES 

Relacional: 
- Facilitació de la 
interacció col·laborativa. 
- Gestió de la interacció 

Mostra de sensibilitat davant diferents perspectives dins el grup,  reconeixent les 
contribucions dels altres i formulant reticències, desacords o crítiques de manera que 
evita o minimitza possibles ofenses. 
Desenvolupament de la interacció i l'orientació cap una conclusió. 
Adoptació de diversos papers segons les mancances dels participants i dels requisits 
de l’activitat, proporcionant recolzament individual i apropiat. 

Cognitiva: 
- Col·laboració en la 
construcció del significat 
- Encoratjament de la 
conversa conceptual. 

Gestiona eficaçmente la discussió, avaluant i enllaçant les contribucions per arribar a 
un acord o una conclusió. 
Actua com a líder grupal en el desenvolupament d'idees en una discussió, guiant la 
direcció del discurs mitjançant preguntes orientades a l’objectiu i encoratjant els altres 
participants a justificar-se. 

MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 

Facilitació de l'espai Media efectivament i natural entre membres de diverses comunitats, tenint en compte 
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intercultural: diferències socioculturals i lingüístiques. 
Guia una discussió de contingut sensible de manera efectiva, identificant-ne el 
rerefons i els matisos. 



 
 

 

ESPECIFICACIONS DE LES PROVES DE 
CERTIFICACIÓ 

 

CURS ACADÈMIC 2019 – 2020 
 

Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears 



PAUTES GENERALS 
 
 

1. Descripció i parts de les proves 
 

Les proves de certificació han de constar de 5 parts i han d’avaluar les 

següents activitats de llengua: 
 

- Comprensió de textos orals (CTO)  

- Comprensió de textos escrits (CTE) 

- Producció i coproducció de textos orals (PCTO)  

- Producció i coproducció de textos escrits (PCTE) 

- Mediació (M): mediació escrita (ME) i mediació oral (MO) 
 

2. Puntuació 
 
Totes les parts de cadascuna de les proves tenen el mateix valor, és a dir, 

cada part de la prova val 1/5 de la puntuació total. 
 

La puntuació total de la prova és de 100 punts. La puntuació de cada part 

de la prova és de 20 punts. 

La nota de la part de Mediació és única i s’ha de calcular fent la mitjana de la 

puntuació obtinguda a la mediació escrita (ME) i a la mediació oral (MO). 

El valor de cada ítem pot ser de 0,5, 1 o 2 punts, segons la complexitat de 

l’ítem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVELL BÀSIC A2 1 

 

1. Principis generals. Normativa 
 

- Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig) 
 

- Reial decret 1/2019 d’11 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener) 
 

- Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de 

desembre) 
 
 
 

2. Definició de nivell 
 

Els ensenyaments de nivell bàsic A2 tenen com a referència el nivell A2 (nivell 
bàsic) del Marc europeu comú de referència per a les llengües. 

Capaciten els aprenents per fer un ús simple però suficient de l'idioma per 
intervenir, actuar i mediar de manera senzilla, tant receptivament com 
productivament, oralment i per escrit, comprenent i produint textos breus sobre 
aspectes elementals i concrets de temes generals i situacions de la vida quotidiana 
referents als àmbits personal i públic. Aquest ús implica la comunicació en llengua 
estàndard o neutra per cobrir les necessitats més immediates en situacions de la 
vida quotidiana. Així mateix, requereix l'adquisició progressiva de lèxic, 
expressions i estructures d'ús freqüent necessaris per a aquesta comunicació. 

També s’hi ha de començar a desenvolupar gradualment una certa autonomia en 
l'aprenentatge. 

En aquest nivell s'inclouen ja la majoria de les funcions socials (utilitzar formes de 
cortesia simples i habituals per saludar i adreçar-se a algú; saludar la gent, 
preguntar com estan i reaccionar adequadament a la resposta; mantenir 
intercanvis socials molt curts; preguntar i respondre preguntes sobre el que es fa 
a la feina i en el temps lliure; fer invitacions i respondre-hi; discutir què s’ha de 

fer, on s’ha d’anar i preparar una cita; fer oferiments i acceptar ofertes; etc.), així 
com les relatives a transaccions senzilles (per exemple, en botigues o oficines de 
correus o d'entitats bancàries; sobre viatges, transports públics, adreces i 
subministrament de béns i serveis quotidians). 
 
 

3. Continguts 
 
Són els que es descriuen per al nivell bàsic A2, per a tots els idiomes, al 

Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació, 
l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials 
d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referits de 
manera general a les competències sociocultural, sociolingüística, 

funcional, estratègica, discursiva, lèxica i intercultural, i els específics per a 

cada idioma de les competències morfosintàctica, ortotipogràfica i 
foneticofonològica. 
 

4. Estructura i descripció de la prova 
2 

a) Comprensió de textos orals (CTO) 

b) Comprensió de textos escrits (CTE) 

c) Producció i coproducció de textos escrits i Mediació escrita 

(PCTE i ME) 

d) Producció i coproducció de textos orals i Mediació oral 

(PCTO i MO) 



 

5. Durada de la prova 
 

PARTS DURADA aproximada 

Comprensió de textos orals 30 min 

Comprensió de textos escrits 60 min 

Producció i coproducció de textos escrits 

Mediació escrita 

45 min 

30 min 
Total part escrita 165’ (2 h 45 min) 

Producció i coproducció de textos orals 
Mediació oral 

8 min (màxim) 
8 min (màxim) 

Total part oral 15’ 

TOTAL global (aprox.) 3 hores 
 
 

6. Característiques de les parts de la prova 
 

PART ESCRITA 
 

a) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
 

 

Objectius 

generals 

Comprendre, utilitzant el context lingüístic i extralingüístic, 
l'essencial de textos orals que siguin: breus, 
d'estructura senzilla i clara; en varietat estàndard i registre 

neutre, amb vocabulari d'ús freqüent; referits a 

quotidiana; articulats d’una manera clara i pausada, en bones 
condicions acústiques i sense distorsions;sempre que es pugui 
demanar confirmació, si escau. 

 

 assumptes de la vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectius 

específics 

a) Identificar i comprendre el sentit general i la informació 
específica més rellevant de missatges i anuncis públics que 
continguin instruccions, indicacions o altres tipus 
d’informació. 

b) Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions 
senzilles. 

c) Comprendre la informació essencial i els punts principals 
del que s'hi diu en converses sobre temes relacionats amb 
la vida quotidiana i/o els propis interessos. 

d) Comprendre el sentit general, els punts principals i la 
informació específica rellevant de missatges enregistrats i de 
programes de televisió o d'altres mitjans audiovisuals, com 
ara butlletins meteorològics o anuncis comercials, amb el 
suport d’imatges. 

e) Copsar la línia argumental i els esdeveniments més 
importants d'episodis o escenes de teatre, cinema o 
televisió en llengua estàndard i amb preponderància 
d'elements visuals. 

Nombre de textos i tasques 

2-3 textos, 2-3 tasques 

15-20 ítems repartits entre les diferents tasques 
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Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- entrevistes senzilles o extractes d’entrevistes 

- noticiaris i reportatges (informacions breus) 

- anuncis publicitaris de radio i/o televisió 

- missatges de contestador 

- anuncis per megafonia 

- butlletins meteorològics 

- comentaris breus o resultats d'esdeveniments esportius. 

- extractes d'altres emissions de ràdio o televisió (receptes de cuina simples, 
resultats de la loteria, etc.) 

Tipologia de les tasques 

1. Comprensió global 
2. Comprensió de la informació principal 

3. Comprensió de dades i informacions concretes 

Entre altres: 

-       Triar entre opcions múltiples 
-       Respondre preguntes de V/F 

- Omplir espais en blanc amb informació concreta 

- Relacionar textos amb el títol corresponent 

- Relacionar textos amb imatges 
- Relacionar ítems amb l’opció corresponent  
- Preguntes ordenades en relació amb el text 
 

Extensió dels textos 

Duració total de 8 min 

La durada de cadascun dels àudios no hauria de ser superior a 3 minuts 

Els textos s’escolten 2 vegades 

Puntuació 
20 punts 
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 b) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
 
 

Objectius 

generals 

 
Comprendre l'essencial de textos escrits que siguin: 
breus, senzills, contextualitzats, sobre aspectes de la 

vida quotidiana, en llengua estàndard i registre neutre, amb lèxic 

d'ús freqüent. 
 
 

Objectius 
específics 

a) Comprendre informacions, instruccions o indicacions 
bàsiques contingudes en rètols, anuncis o cartells d'espais o 
serveis públics, sempre que es trobin dins el seu context. 

b) Comprendre missatges o notes breus amb 

informació, instruccions i indicacions relacionades amb activitats i 
situacions de la vida quotidiana. 

c) Comprendre el contingut de la correspondència personal 
breu (missatges de text, correus electrònics, cartes, targes 
postals, etc.). 

d) Comprendre el contingut de la correspondència formal breu 
(cartes, correus electrònics, faxos, etc.) sobre qüestions pràctiques. 

e) Comprendre la informació essencial i localitzar 
informació específica en materials informatius o 
publicitaris (fullets, prospectes, plànols, menús, llistes, horaris, 
llocs web, etc.). 

f) Comprendre instruccions o normes (manuals de funcionament, 
regles d'un joc, etc.) de textos poc especialitzats. 

g) Identificar els punts principals de textos periodístics 
que descriguin fets o esdeveniments, sobretot els que incloguin 
xifres, noms o il·lustracions. 

h) Comprendre el sentit general d’un relat o una descripció lineals.  

Nombre de textos i tasques 

3-5 textos, 3-5 tasques 

20-40 ítems repartits entre les diferents tasques 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- anuncis o noticies breus de diaris 

- fulletons turístics senzills 

- articles curts sobre temes de la vida quotidiana 

- entrevistes, consells pràctics 

- instruccions i normes bàsiques 

- cartes i correus electrònics (administratius i personals) senzills i curts 

- relats de fets curts i senzills 

- apunts breus en xarxes socials 



 

Tipologia de les tasques 

1.Comprensió global 
2.Comprensió de la informació principal 

3. Comprensió detallada 

Tasques, entre altres, de: 
- Relacionar: (associació de diversos ítems relacionats amb anuncis, 

extractes curts de textos, rètols, missatges, etc.) 
- Seleccionar o respondre (opció múltiple, vertader/fals, etc.) 
- Completar (espais en blanc amb opció múltiple, d’un banc d’ítems amb un 

nombre reduït de distractors, etc.) 

Extensió dels textos 

400-600 paraules* 

Puntuació 

20 punts 
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 c) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
 
 

Objectius 

generals 

Escriure textos breus i senzills, sobre aspectes quotidians, 
amb un repertori limitat de lèxic i estructures, tot 
garantint-ne la cohesió i seguint les convencions elementals 

d’ortografia i puntuació de manera suficient per evitar 
distorsions del missatge. 

 
 

Objectius 
específics 

a) Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de 
missatges senzills amb informació, instruccions i 
indicacions relacionades amb activitats i situacions de la 
vida quotidiana. 

b) Escriure correspondència personal breu per 
mostrar agraïment, disculpar-se o parlar d’un mateix o de 
l’entorn (família, condicions de vida, feina, amics, 
diversions, etc.). 

c) Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per 
sol·licitar un servei o demanar informació, entre d’altres. 

d) Fer descripcions de persones, objectes, llocs, vivències 
personals, intencions de futur, gustos o preferències. 

e) Escriure instruccions senzilles referents a activitats de la 
vida quotidiana, com ara les indicacions per arribar a un 
lloc, per exemple. 

f) Narrar de forma breu i elemental experiències, 
activitats o esdeveniments, mantenint la cohesió del text a 
través de mecanismes simples (temps verbals,
 connectors, puntuació, etc.). 

g) Emplenar formularis, qüestionaris i impresos senzills 
relacionats amb l’activitat quotidiana de l’aprenent 

 

 



 

Nombre de tasques 

1 tasca 

L’examinand escull entre 2 propostes 

Tipologia de les tasques 

Producció d’un text a partir d’una situació de comunicació, amb un objectiu 
comunicatiu i unes pautes concretes de contingut. 

Entre altres: 

- notes, missatges (amb informació, instruccions i indicacions relacionades amb 

activitats i situacions de la vida quotidiana) 

- correspondència personal breu (per mostrar agraïment, disculpar-se o parlar 
d’un mateix o de l’entorn: família, condicions de vida, feina, amics, diversions, 
etc.) 

- correspondència formal molt senzilla i breu (per sol·licitar un servei o demanar 
informació, entre d’altres) 

- descripcions de persones, objectes, llocs, vivències personals, intencions de 
futur, gustos o preferències. 

- narració breu i elemental d’experiències, activitats o esdeveniments 

Extensió dels textos 

Context/instruccions: 60 paraules aprox. 

Producció: 100-120 paraules aprox.* 

Puntuació 

20 punts 
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 c) 2. MEDIACIÓ ESCRITA 
 

Objectius 
generals 

Transmetre informació rellevant de textos escrits breus i 
clarament estructurats, sobre aspectes concrets i familiars, 
de llenguatge estàndard i senzill. 

Objectius 
específics 

a) Transmetre per escrit la idea central i la informació rellevant 
d'anuncis, avisos, etiquetes o instruccions, tant orals com 
escrits. 

b) Interpretar i descriure oralment imatges o esquemes sobre 
temes quotidians (mapes, diagrames, gràfics, etc.). 

c) Resumir per escrit els punts principals de textos 
informatius (notícies breus, comentaris, etc.) transmesos per 
mitjans audiovisuals o per escrit acompanyats d'il·lustracions. 

d) Transmetre per escrit informació específica de textos 
escrits sobre temes d'interès immediat. 

e) Fer traduccions aproximades comprensibles de textos 
escrits breus sobre temes quotidians.  

 



Nombre de textos i tasques 

1 o més textos, 1 tasca 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- Instruccions senzilles 

- Infografies 

- Gràfics 

- Anuncis publicitaris 

- Informes breus o fullets descriptius 

- Imatges 

Tipologia de les tasques 

Interpretar i descriure o imatges o esquemes sobre temes quotidians (mapes, 

diagrames, gràfics, etc.). 

Transmetre per escrit i de manera senzilla informació específica de textos escrits 
breus sobre temes d'interès immediat. 

 
El text font per realitzar la mediació ha d’estar en la L2 (mediació intra-
linguistica) 
La tasca proposta ha de partir d’una situació autèntica o versemblant i ha 
d’incloure una contextualització detallada (què, perquè, per a qui, ...) 

Extensió dels textos 

Text font: fins a 90 paraules 

Producció: 60-80 paraules aprox. 

Puntuació 

10 punts 
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PART ORAL 
 

 d) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
 

Objectius 
generals 

Produir textos orals breus per comunicar-se de 
forma comprensible, reproduint els matisos més 
bàsics de l'entonació i la pronunciació, encara que 
siguin evidents l'accent, les pauses i vacil·lacions, recorrent, 
si cal, a recursos no verbals o alternança de codi, amb 
la cooperació dels interlocutors, podent, si escau, 
demanar aclariments o repeticions. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Interactuar en situacions habituals de contingut previsible 

b) Fer presentacions breus assajats prèviament sobre temes 
habituals i poder respondre a preguntes breus i senzilles. 

c) Narrar experiències o esdeveniments i descriure aspectes 
quotidians de l’entorn (persones, llocs, feina o estudis, 
objectes i possessions), activitats habituals, plans, 
preferències, gustos o aficions, relacionant adequadament els 

diferents elements. 

d) Interactuar de manera bàsica en transaccions que es 
produeixen en, comerços, restaurants, serveis públics, 
entitats bancàries, etc. 

e) Intercanviar informació o opinions i respondre a preguntes 
sobre temes quotidians propers a l'alumnat. 

f) Contar històries senzilles que poden anar acompanyades de 
suports visuals, com ara les vinyetes d’un còmic. 

 

Nombre de tasques 

1 tasca 

Tipologia de les tasques 

Prova individual o en parelles 
Monòleg amb breu interacció amb l’examinador 
o 
Diàleg en parelles 

Durada 

Durada total: màxim 8 minuts 

Temps de preparació: 2-3 min 

Introducció (opcional/no avaluable): 1 min 

2-3 minuts per candidat + 1-2 minuts d’interacció amb l’examinador (si la prova 
és individual) 

4-5 minuts per parella (si la prova és en parelles) 

Puntuació 

20 punts 
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 d) 2. MEDIACIÓ ORAL 
 
 

Objectius 

generals 

Transmetre informació rellevant de textos orals breus i 
clarament estructurats, sobre aspectes concrets i familiars, de 

llenguatge estàndard i senzill,encara que calgui simplificar-ne 
el missatge o fer ús de llenguatge no verbal o d'alternança de 
codi. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Transmetre oralment la idea central i la informació 
rellevant d'anuncis, avisos, etiquetes o instruccions. 

b) Interpretar i descriure oralment imatges o esquemes sobre 

temes quotidians (mapes, diagrames, gràfics, etc.). 

c) Resumir oralment els punts principals de textos informatius 
(notícies breus, comentaris, etc.) transmesos per mitjans 
audiovisuals o per escrit acompanyats d'il·lustracions. 

d) Fer oralment traduccions aproximades de textos escrits 
senzills sobre realitats quotidianes (fullets, direccions, 

instruccions, cartes o correus electrònics personals, etc.). 

Nombre de textos i tasques 

1 o més textos, 1 tasca 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 
- Instruccions senzilles 
- Infografies 
- Gràfics 
- Anuncis publicitaris 
- Informes breus o fullets descriptius 
- Imatges 

Tipologia de les tasques 

- Transmetre oralment la idea central i la informació rellevant d'anuncis, avisos, 

etiquetes o instruccions escrites. 

- Interpretar i descriure oralment imatges o esquemes sobre temes quotidians 
(mapes, diagrames, gràfics, etc.). 

- Resumir oralment els punts principals de textos informatius (notícies breus, 

comentaris, etc.) transmesos per escrit i acompanyats d'il·lustracions 
 

El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica) 
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una 
contextualització detallada. 
La prova es pot fer amb un o dos candidats. 

Extensió dels textos i durada 

Text font: fins a 100 paraules 

Durada total: màxim 5 min (1 candidat), 7 minuts (2 candidats) 

Temps de preparació: 2-3 min 

Producció: 2 min per candidat 

Puntuació 

10 punts 

 



 

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 
 

DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
 

PROVES DE CERTIFICACIÓ – CURS 2019-2020 
 
 

NIVELL INTERMEDI B1 1 

 

1. Principis generals. Normativa 
 

- Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig) 
 

- Reial decret 1/2019 d’11 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener) 
 

- Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de 

desembre) 
 
 

2. Definició de nivell 

Els ensenyaments de nivell intermedi B1 tenen com a referència el nivell B1 (nivell 
llindar) del Marc europeu comú de referència per a les llengües. 

Capaciten l'aprenent per utilitzar l'idioma receptivament i productiva, tant oralment 
com per escrit, així com per mediar entre les persones usuàries de 

diferents llengües amb una certa efectivitat, una fluïdesa i una flexibilitat que li 
permetin una autonomia limitada. 

L'aprenent ha de ser capaç de mantenir la interacció i comunicar el que vol 
comunicar en una varietat de contextos quotidians o habituals, com 
ara l'establiment i manteniment de relacions personals i socials, tant cara a cara 
com per mitjans tecnològics, i els intercanvis senzills de caràcter factual propis 
d'entorns de lleure, educatius i ocupacionals, així com poder enfrontar-se de 
manera flexible als problemes de la vida diària. 

Aquestes activitats requereixen comprendre i produir una varietat limitada 
de textos sobre aspectes generals o d’altres de més específics derivats de 
temes d'actualitat o d’interès personal o professional. 

També impliquen l'exposició a diferents registres, varietats i estils de la llengua 
estàndard que siguin fàcilment intel·ligibles. També requereixen el control d'una 

considerable varietat d'estructures senzilles i un repertori suficient de lèxic d'ús 
comú, que pot incloure algunes expressions idiomàtiques d'ús molt freqüent, així 
com de les estratègies necessàries per actuar amb eficàcia en 
situacions comunicatives de tipus general. 
 
 

3. Continguts 
 

Són els que es descriuen per al nivell intermedi B1, per a tots els idiomes, 

al Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació, 

l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials 

d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referits de manera 
 



 
 
general a les competències sociocultural, sociolingüística, funcional, 

estratègica, discursiva, lèxica i intercultural, i els específics per a cada 

idioma de les competències morfosintàctica, ortotipogràfica i 

foneticofonològica. 
 
 

4. Estructura i descripció de la prova 

a) Comprensió de textos orals (CTO) 

b) Comprensió de textos escrits (CTE) 
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c) Producció i coproducció de textos escrits i Mediació escrita 

(PCTE i ME) 

d) Producció i coproducció de textos orals i Mediació oral 

(PCTO i MO) 
 

5. Durada de la prova 
 

PARTS DURADA aproximada 

Comprensió de textos orals 35 min 

Comprensió de textos escrits 70 min 

Producció i coproducció de textos escrits 
Mediació escrita 

45 min 
30 min 

Total part escrita 180’ (3 hores) 

Producció i coproducció de textos orals 
Mediació oral 

10 min (màxim) 
12 min (màxim) 

Total part oral 18-22’ 

TOTAL global (aprox.) 3 hores i 22 minuts 
 
 

6. Característiques de les parts de la prova 
 

PART ESCRITA 
 

a) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
 

 
 

Objectius 

generals 

Comprendre la informació general , les idees principals i els 
detalls més rellevants i les opinions i actituds explícites de 
textos breus o d’extensió mitjana, ben estructurats, en 
llengua estàndard, articulats amb claredat, a velocitat pausada 
natural; sobre assumptes quotidians o coneguts, o sobre 
temes generals o d’actualitat, relacionats amb les pròpies 
experiències i interessos; en condicions acústiques adequades, 

podent, si escau, tornar a escoltar el que s’ha dit o 
confirmar-ne detalls. emperò 

 



 

 
 

Objectius 
específics 

a) Comprendre amb prou detall anuncis i missatges que 
continguin instruccions, indicacions o altres tipus d’informació, 
relatives al funcionament d'aparells o dispositius d'ús 
freqüent, la realització d'activitats quotidianes, o el seguiment 
de normes d'actuació i de seguretat en els àmbits públic, 
educatiu i ocupacional. 

b) Comprendre declaracions (per exemple, durant una 
celebració privada, o una cerimònia pública). 

c) Comprendre informació relativa a situacions personals, fets 
esdeveniments i necessitats de la vida quotidiana 

d) Comprendre, en una conversa o discussió informal, 
enunciats relatius a assumptes pràctics de la vida diària i 
informació específica rellevant sobre temes generals, 
d'actualitat, o d'interès personal, i captar-hi sentiments com 
la sorpresa, l'interès o la indiferència. 

e) Comprendre, encara que sigui amb algun esforç, les 

idees generals de converses o discussions breus o de durada 
mitjana sobre temes habituals entre un nombre d'interlocutors 
reduït. 

f) Comprendre les idees principals i detalls rellevants de 
presentacions, xerrades o conferències breus i senzilles 
sobre temes coneguts, d'interès personal o de la pròpia 
especialitat. 

g) Comprendre, en una conversa formal de l'àmbit 
públic, acadèmic o ocupacional gran part del que es 
diu sobre activitats i procediments quotidians, o menys 
habituals si estan relacionats amb el propi camp 
d'especialització, sempre i quan es puguin plantejar preguntes 
per comprovar que s'ha comprès el que l'interlocutor ha 
volgut dir i aconseguir aclariments sobre alguns detalls. 

h) Comprendre el contingut essencial de les negociacions i 
gestions comercials més habituals. 

i) Seguir discussions i debats senzills sobre temes del propi 
entorn. 

k) Comprendre la informació continguda en 
documents enregistrats en llengua estàndard referits a temes 
habituals o al propi entorn, sempre que els textos es puguin 
escoltar més d’una vegada. 

l) Comprendre la informació essencial de butlletins 
informatius radiofònics o televisats i extractes de programes 
senzills que tractin temes comuns. 

m) Comprendre les idees principals i interpretar el contingut 
de seqüències de pel·lícules amb un llenguatge clar i senzill i 
en els quals els elements visuals i l’acció ajudin a 
d’orientar-se en un entorn geogràfic, processos 
senzills (elaboració de productes o menjars) o funcionament 
d’aparells tècnics habituals. comprendre gran part de 
l’argument. 

n) Seguir instruccions detallades relacionades amb maneres 
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b) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
 
 

Objectius 

generals 

Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees 
principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds 
explícites de l’autor en textos escrits: d’extensió breu i 

mitjana; clars i ben organitzats; en llengua estàndard; 
sobre temes quotidians, aspectes concrets de temes 
generals, actuals o del propi interès personal. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Comprendre amb prou detall, amb l'ajuda de la imatge o 
marcadors clars que articulin el missatge, anuncis, cartells, 
rètols o avisos que continguin instruccions, indicacions o altra 
informació relativa al funcionament d'aparells o dispositius d'ús 

freqüent, a la realització d'activitats quotidianes o al seguiment 
de normes d'actuació i de seguretat en els àmbits públic, 
educatiu i ocupacional. 

b) Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant de 
material escrit de caràcter quotidià o relacionada amb 
assumptes d'interès personal, educatiu o ocupacional, com ara 
anuncis, prospectes, catàlegs, guies, fullets, programes o 

documents oficials breus. 

c) Entendre informació específica essencial en pàgines web i 
altres materials de referència o consulta, en qualsevol 
suport, sempre que es puguin rellegir les seccions difícils. 

 

 

Nombre de textos i tasques 

2-3 textos, 2-3 tasques 

15-20 ítems repartits entre les diferents tasques 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- entrevistes 

- noticiaris i reportatges breus 

- extractes de documentals 

- anuncis publicitaris 

- comentaris esportius 

- extractes d'altres emissions de ràdio o televisió 

- conversacions de caràcter informal 

Tipologia de les tasques 

Entre altres: 

- Triar entre opcions múltiples 
- Omplir espais en blanc amb informació concreta 
- Respondre preguntes de V/F 
- Relacionar ítems amb l’opció corresponent 

Extensió dels textos 

Duració total de 9 min 
La durada de cadascun dels àudios no hauria de ser superior a 4 minuts 
Els textos s’escolten 2 vegades 

Puntuació 
20 punts 



 

 d) Comprendre notes i correspondència personal en qualsevol 
format i missatges en fòrums o blocs, en els quals es donin 

instruccions o indicacions, es transmeti informació 
procedent de tercers, es parli d'un mateix, es descriguin 
persones, esdeveniments, objectes i llocs, es narrin 
esdeveniments passats, presents i futurs, reals o 
imaginaris, i s'expressin sentiments, desitjos i opinions. 

e) Comprendre informació rellevant en correspondència formal 
d'institucions públiques o entitats privades, com ara centres 
d'estudis, empreses o companyies de serveis, en la qual 
s'informa d'assumptes del propi interès (per exemple, en 
relació amb una oferta de treball o una compra per 
Internet, informes i memoràndums, entre d’altres). 

f) Comprendre el sentit general, la informació principal, les 
idees significatives i algun detall rellevant de notícies i articles 

periodístics amb un llenguatge no gaire idiomàtic o 
especialitzat. 

g) Comprendre sense dificultat la línia argumental d'històries 
de ficció, relats, contes o novel·les curtes clarament 
estructurat i, escrits en un llenguatge senzill, directe i no gaire 

literari, i fer-se una idea clara del caràcter dels diferents 
personatges i les seves relacions, si estan descrits de manera 
senzilla i amb detalls explícits suficients. 

 

Nombre de textos i tasques 

3-5 textos, 3-5 tasques 

20-40 ítems repartits entre les diferents tasques 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- notícies d'actualitat (de diaris, revistes, llocs web...) 

- horòscops 

- articles breus 

- entrevistes 

- reportatges breus 

- contes i novel·les breus contemporanis de temàtica senzilla 

- crítiques o resums de pel·lícules o obres de teatre 

- biografies- còmics 
- informes i fullets descriptius 
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Tipologia de les tasques 

1.Comprensió global 
2.Comprensió de la informació principal i secundària. 

3. Comprensió detallada i ús de la llengua 

Tasques, entre altres, de: 
- Relacionar (textos curts o fragments d’un mateix text amb epígrafs o frases 

resum; preguntes i respostes d’una entrevista; 
- Seleccionar o respondre (opció múltiple, V/F; respondre a preguntes breus 

sobre el text; 
- Completar (espais en blanc amb opció múltiple, d’un banc d’ítems amb 

distractors 

Extensió dels textos 

900-1.100 paraules * 

Puntuació 

20 punts 

c) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
 
 

Objectius 

generals 

Produir i coproduir, utilitzant amb prou correcció un repertori 
lèxic i gramatical habitual relacionat amb les situacions més 
predictibles i els recursos bàsics de cohesió textual, i 

respectant les convencions ortogràfiques i de puntuació 
fonamentals, una amplia varietat de textos escrits: breus o 
d'extensió mitjana; clarament organitzats i adequats al context 
(destinatari, situació i propòsit comunicatiu); utilitzant 
els registres adients, sobre assumptes quotidians, de 
caràcter habitual o d'interès personal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Objectius 

específics 

a) Escriure una àmplia varietat de textos que mostrin la 
capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar amb 
coherència i correcció les idees i exposar-les amb precisió 
utilitzant els registres adients, mostrant un domini 
suficient de lèxic i estructures. 

b) Escriure, en un format convencional i en qualsevol 
suport, un currículum vitae breu, senzill i ben estructurat, en 
el qual s'assenyalin els aspectes importants de manera 
esquemàtica i en el qual s’inclogui la informació que es 
considera rellevant en relació amb el propòsit i destinatari 
específics. 

c) Escriure, en qualsevol suport, notes, anuncis i missatges en 
els quals es transmet o sol·licita informació senzilla de caràcter 
immediat o opinions sobre aspectes personals, resulten 
importants, respectant les convencions específiques d'aquest 
tipus de textos i les normes de cortesia i, si escau, de 
l'etiqueta de la xarxa Internet. 

d) Escriure correspondència personal i participar en xats, 
fòrums i blocs. 

e) Escriure, en qualsevol suport, correspondència formal bàsica 
i breu dirigida a institucions públiques o privades i a empreses, 
en les quals es dóna i sol·licita informació bàsica, o es realitza 
una gestió senzilla (per exemple, una reclamació), observant 
les principals convencions formals i característiques d'aquest 
tipus de textos i respectant les normes fonamentals de cortesia 

i, si escau, de l'etiqueta de la xarxa Internet. 

f) Escriure informes molt breus en format convencional, 
amb informació sobre fets comuns i els motius de certes 
accions, en els àmbits públic, educatiu, o ocupacional, 
fent-hi una descripció simple de persones, objectes i llocs i 
assenyalant els principals esdeveniments i informació de forma  
acadèmics o ocupacionals, i en els quals es ressalten els 
aspectes  

Nombre de tasques 

1 tasca 

L’examinand escull entre 2 propostes 

Tipologia de les tasques 

Producció d’un text a partir d’una situació de comunicació, amb un objectiu 
comunicatiu i unes pautes concretes de contingut. 
Entre altres: 

- Cartes, correus electrònics, etc. amb intercanvi d’informació i idees 

sobre temes concrets o quotidians, expressant desitjos, donant 
consells, demanant informació o sol·licitant un servei , ... 

- Contribucions a fòrums, blocs, o altres llocs que possibilitin l’intercanvi 
d’opinions sobre temes senzills de caràcter habitual. 

- Articles d’opinió senzills 
- Ressenyes de pel·lícules o llibres 
- Relats breus 

- Descripcions senzilles de temes quotidians, plans o fets concrets 

Extensió dels textos 

Context/instruccions: 80 paraules aprox. 

Producció:150 -180 paraules* 

Puntuació 

20 punts 



 
c) 2. MEDIACIÓ ESCRITA 
 
 

Objectius 
generals 

 
Mediar entre parlants que usen la llengua meta o diferents 
llengües incloent aquesta, en situacions de caràcter habitual en 

les quals es produeixen intercanvis senzills d'informació. 

 
 

Objectius 
específics 

a) Transmetre per escrit la idea general, els punts principals i 
detalls rellevants de fragments breus d’informació relacionats 
amb assumptes quotidians, d’actualitat, o d'interès personal, 
continguts en textos escrits (p. ex.: instruccions, notícies o 
altres textos informatius, correspondència personal o formal, 
textos senzills de divulgació) sempre que els textos font 
tinguin una estructura clara, estiguin escrits en un llenguatge 
no especialitzat, i presentin una varietat estàndard de la 
llengua no molt idiomàtica 

b) Resumir breus fragments d'informació de diverses fonts, així 
com realitzar paràfrasis senzilles de breus passatges escrits 

utilitzant les paraules i l'ordenació del text original. 

  

Nombre de textos i tasques 

1 o més textos, 1 tasca 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- Instruccions senzilles 
- Imatges 
- Infografies 
- Gràfics 
- Anuncis publicitaris 
- Informes breus o fullets descriptius 
- Blocs ... 

Tipologia de les tasques 

Resumir breus fragments d'informació de diverses fonts, així com 
realitzar paràfrasi senzilles de breus passatges escrits utilitzant les paraules i 
l'ordre del text original; explicar o aclarir un text (instruccions, fullets, anuncis, 
...) 
Donar informació o consell a una tercera persona que no domina l’idioma a partir 
d’un text escrit sobre aspectes generals de salut, treball, habitatge, ... 

 

El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica) 
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una 
contextualització detallada (què perquè, per a qui, ...) Extensió dels textos 

Text font: fins a 150 paraules 

Producció: 100 -120 paraules* 

Puntuació 

10 punts 

 



PART ORAL 
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d) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 
 
 

Objectius 
generals 

Produir i coproduir textos orals breus o d’extensió mitjana; ben 

organitzats i adequats als interlocutors i al propòsit 
comunicatiu; sobre temes quotidians, de caràcter habitual o 
d’interès personal. 

Fer-se entendre amb una correcció i fluïdesa que permetin 
mantenir la interacció o la línia del discurs, encara que resulti 
evident l’accent estranger, siguin freqüents les pauses, 
vacil·lacions, reformulacions i repeticions, especialment en 

seqüències d'una certa extensió, i pugui caldre ocasionalment 
la cooperació dels interlocutors. 

 
 
 
 

Objectius 

específics 

a) Fer declaracions públiques breus i assajades que són 
clarament intel·ligibles. 

b) Fer presentacions preparades, si escau amb suport visual 
(gràfics, fotografies, transparències o diapositives), sobre 

un tema general o del propi interès o especialitat, amb 
prou claredat perquè es pugui seguir sense dificultat la 
major part del temps i les idees principals s’exposin 
amb raonable precisió, així com respondre a preguntes breus 
i senzilles dels oients sobre el contingut de la presentació, 
encara que calgui demanar que es repeteixin si s'han formulat 
amb rapidesa. 

c) Narrar històries curtes, documentals o trames de 
llibres adients al nivell, donar-ne l’opinió personal, 
explicar-ne el contingut general i alguns detalls rellevants 
i respondre a preguntes complementàries que requereixin 
aclariment de detalls. 

d) Explicar, després d’una preparació prèvia, com s’ha de fer 
alguna cosa mitjançant instruccions clares i coherents. 

e) Produir, amb cert detall, descripcions sobre temes o 
objectes familiars habituals.   

Nombre de tasques 

1 tasca 

Tipologia de les tasques 

Interacció (en parelles ) 

Durada 

Durada total: màxim 10 minuts 

Temps de preparació: 3-4 min 

Introducció (opcional/no avaluable): 1 min 

Interacció (diàleg): 5-6 min per parella 

Puntuació 

20 punts 



 d) 2. MEDIACIÓ ORAL 

 
 

Objectius 

generals 

Mediar, directament o en mode diferit, entre parlants que 
usen la llengua meta o diferents llengües incloent 
aquesta, en situacions de caràcter habitual en les quals 
es produeixen intercanvis senzills d'informació: relacionats 

amb assumptes quotidians o d'interès personal; on la llengua 
meta s'hi articula a velocitat pausada, en llengua estàndard; 
en un llenguatge no especialitzat i no gaire idiomàtic; amb 
possibilitat de demanar confirmació, aclariments o repeticions. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Transmetre oralment a tercers la idea general, els punts 
principals i detalls rellevants de la informació continguda en 

textos orals o escrits d'estructura clara (per 
exemple, instruccions o avisos, prospectes, fullets, 
correspondència, presentacions, converses, notícies). 

b) Prendre notes breus per a tercers, recollint, amb la precisió 
deguda, informació específica i rellevant de missatges t, 
anuncis o instruccions sobre assumptes quotidians o coneguts. 

c) Prendre notes breus per a tercers, recollint instruccions o 
fent una llista dels aspectes més importants, durant una 
presentació, xerrada o conversa breus i clarament 
estructurades, sempre que el tema sigui conegut. 

g) Resumir breus fragments d'informació de diverses fonts, així 
com realitzar paràfrasis senzilles de breus passatges 
escrits utilitzant les paraules i l'ordenació del text original. 

 

Nombre de textos i tasques 

1 o més textos, 1 tasca 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- Instruccions senzilles 
- Imatges 
- Infografies 
- Gràfics 
- Anuncis publicitaris 
- Informes breus o fullets descriptius 

- Blocs ... 

Tipologia de les tasques 

Donar informació o consell a una tercera persona que no domina l’idioma a partir 
d’un text escrit sobre aspectes generals de salut, treball, habitatge, ... 
Resumir el contingut d’un text . 

Explicar o aclarir un text (instruccions, fullets, anuncis, ...) 
 

El text font per realitzar la mediació ha d’estar en la L2 (mediació intra-linguistica) 
La tasca proposta ha de partir d’una situació autèntica o versemblant i incloure 
una contextualització detallada 

Extensió dels textos i durada 

Text font: fins a 150 paraules 

Durada total: màxim 12 minuts 

Temps de preparació: 4-5 minuts 

Producció: 2-3 minuts per candidat 

Puntuació 

10 punts 



ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 
 

DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
 

PROVES DE CERTIFICACIÓ – CURS 2019-2020 
 
 

NIVELL INTERMEDI B2 
1 

1. Principis generals. Normativa 
 

- Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig) 
 

- Reial decret 1/2019 d’11 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener) 
 

- Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de 

desembre) 
 
 

2. Definició de nivell 

Els ensenyaments de nivell intermedi B2 tenen com a referència el nivell B2 del 
Marc europeu comú de referència per a les llengües. 

Capaciten l'aprenent per utilitzar de manera autònoma l'idioma, receptivament i 
productivament, tant oralment com per escrit, així com per mediar entre 

usuaris de diferents llengües. 

L'aprenent ha de ser capaç d'actuar de manera independent i amb eficàcia en 
contextos en què s'utilitza l'idioma per desenvolupar relacions socials i personals, 
dur a terme estudis preterciaris i treballar en entorns ocupacionals que 
requereixin cooperació i negociació sobre assumptes que hi siguin habituals. 

Caldrà adquirir les competències que assegurin prou fluïdesa i naturalitat 
perquè la comunicació es dugui a terme sense esforç, tant en les situacions 
habituals com en d'altres de més específiques o de més complexitat i sobre 
aspectes tant concrets com abstractes de temes generals o del propi 
interès o camp d'especialització. 

Això implica el control d'un llenguatge estàndard, en una varietat de registres, 
estils i accents, que contengui estructures complexes i variades i un repertori 
lèxic que inclogui expressions idiomàtiques d'àmbit general i ús freqüent i que 
permeti apreciar i expressar matisos de significat. 
 
 
3. Continguts 
 

Són els que es descriuen per al nivell intermedi B2, per a tots els idiomes, 

al Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació, 

l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials 

d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referits de 

manera general a les competències sociocultural, sociolingüística, 

funcional, estratègica, discursiva, lèxica i intercultural, i els específics per a  
 
 



 
 
 
 
 

 cada idioma de les competències morfosintàctica, ortotipogràfica i 

foneticofonològica. 
 
 

4. Estructura i descripció de la prova 
 

a) Comprensió de textos orals (CTO) 

b) Comprensió de textos escrits (CTE) 

c) Producció i coproducció de textos escrits i Mediació escrita 2 

(PCTE i ME) 

d) Producció i coproducció de textos orals i Mediació oral 

(PCTO i MO) 
 
 
5. Durada de la prova 

 

PARTS DURADA aproximada 

Comprensió de textos orals 40 min 

Comprensió de textos escrits 75 min 

Producció i coproducció de textos escrits 
Mediació escrita 

60 min 
40 min 

Total part escrita 215’ (3h 35 min) 

Producció i coproducció de textos orals 
Mediació oral 

12 min (màxim) 
12 min (màxim) 

Total part oral 20’-24’ 

TOTAL global (aprox.) 4 hores 
 
Les proves de comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits, 

producció i coproducció de textos escrits i de mediació escrita s’administraran en 

una única sessió en les dates i l’horari que s’indiquen en el calendari d’exàmens 

establert en Resolució de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. 

La prova de producció i coproducció de textos orals i mediació oral s’administrarà 

en les dates i l’horari que cada EOI estableixi per a cadascun dels respectius 

departaments didàctics d’idiomes. 

 
 

6. Característiques de les parts de la prova 
 

PART ESCRITA 
 

a) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
 

 
 

Objectius 

generals 

Comprendre el sentit general, la informació essencial, els 
punts principals, els detalls més rellevants i les opinions i 
actituds, tant explícites com implícites, dels parlants en textos 

orals: complexos; sobre temes tant concrets com 
abstractes; entorn d'assumptes o temes generals, 
relativament coneguts o d'actualitat, o del propi camp 

d'especialització o d'interès;  

Especificacions NIVELL INTERMEDI B2 



 en una var etat estàndard no ga re d omàt ca; art cu ats a 
ve oc tat norma ; transmesos a través de qua sevo  cana ; 
f ns  tot en cond c ons d'aud c ó que no s gu n bones. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Comprendre dec arac ons  m ssatges, anunc s, av sos  
nstrucc ons deta ats, transmesos en v u o per m tjans 
tècn cs. 

b) Comprendre amb deta   amb ndependènc a de  cana  e  
que es d u en transacc ons  gest ons de caràcter més o 
menys hab tua , f ns  tot amb renou de fons, sempre que es 
pugu  demanar conf rmac ó. 

c) Comprendre, amb e  suport d' matges (esquemes, gràf cs, 
fotograf es, v deos, etc.) presentac ons, xerrades, d scursos  
a tres presentac ons púb ques, acadèm ques o profess ona s 
extensos  ngü st cament comp exos, s  estan ben 
estructurats  tenen marcadors que en gu en a comprens ó. 

d) Comprendre e  cont ngut  es mp cac ons genera s de 
converses  d scuss ons nforma s re at vament extenses  
an mades  captar-h  mat sos com ara a ron a s  estan 
nd cats amb marcadors exp c ts, sempre que 'argumentac ó 

s gu  c ara. 

e) Comprendre amb deta  e s arguments pr nc pa s, es 
act tuds  es dees que destaquen e s nter ocutors en 
converses  d scuss ons forma s sobre proced ments, n es 
d'actuac ó  a tres assumptes. 

f) Comprendre documenta s, not c es  reportatges 

d'actua tat, entrev stes, debats, espectac es teatra s  
pe · cu es amb un enguatge c arament art cu at  dent f car-
h  e  to de  qu  h  ntervé. 

 

Nombre de textos i tasques 

2-3 textos, 3 tasques 

15-20 tems repart ts entre es d ferents tasques 

Tipologia dels textos 

Ente a tres: 

- entrev stes 

- conferènc es, xerrades 

- reportatges  not c ar s 

- extractes de documenta s 

- anunc s pub c tar s 

- programes de rad o  te ev s us 

- comentar s esport us 

- presentac ons 

- debats 

- converses de caràcter forma   nforma

Tipologia de les tasques 
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1.Comprens ó g oba

2.Comprens ó de a nformac ó pr nc pa   secundàr a. 

3.Comprens ó deta ada, d’ nformac ons concretes 

Tasques, entre a tres, de: 

- Tr ar entre opc ons mú t p es 
- Omp r espa s en b anc amb nformac ó concreta 
- Respondre preguntes de V/F) 
- Re ac onar tems amb ’opc ó corresponent 
- Preguntes breus de resposta ún ca 

Extensió dels textos 

Durac ó tota  de 10 m n 

La durada de cadascun de s àud os no haur a de ser super or a 4 m nuts 

E s textos s’esco ten 2 vegades 

Puntuació 

20 punts 
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b) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
 

Objectius 
generals 

Comprendre amb prou facilitat el sentit general, la informació 
essencial, els punts principals, els detalls més rellevants i les 
opinions i actituds, tant explícites com implícites, de l'autor en 
textos escrits: complexos; sobre temes tant concrets com 

abstractes; entorn d'assumptes o temes generals, 
relativament coneguts o d'actualitat, o del propi camp 
d'especialització o d'interès; en una varietat estàndard que 
contengui expressions idiomàtiques d'ús comú, sempre que 
se'n puguin rellegir les seccions difícils. 

 
 

Objectius 
específics 

a) Comprendre instruccions, indicacions i altres informacions 
tècniques, incloent-hi detalls sobre condicions i advertiments. 

b) Identificar ràpidament el contingut i la importància de 
notícies, articles i informes sobre una àmplia gamma de 
temes. 

c) Comprendre informació detallada de textos de referència i 
consulta. 

d) Comprendre informació específica de textos oficials, 
institucionals o corporatius. 

e) Comprendre el contingut, la intenció i les implicacions de 
notes, missatges i correspondència personal en qualsevol 
suport (incloent-hi fòrums, blocs, xarxes socials, etc.) en 
què es transmeti informació detallada i s'expressin, 
justifiquin i argumentin idees i opinions. 

f) Llegir correspondència formal i captar-ne el significat 
essencial i comprendre'n els detalls i implicacions rellevants. 

g) Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i 
reportatges sobre temes d'actualitat o especialitzats, en 
què l'autor adopta punts de vista, presenta i 
desenvolupa  
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 arguments  expressa op n ons de manera tant mp c ta com 
exp c ta. 

h) Comprendre textos terar s  de f cc ó contemporan s d'est  
s mp e  enguatge c ar. 

 

Nombre de textos i tasques 

3-5 textos, 3-5 tasques 

20-40 tems repart ts entre es d ferents tasques 

Tipologia dels textos 

Entre a tres: 

- not c es d'actua tat (de d ar s, rev stes, ocs web...) 

- art c es o fragments d’art c es 

- entrev stes 

- reportatges 

- fragments de nove · es 

- ressenyes, cr t ques  resums de bres, pe · cu es 

- b ograf es 

- estud s  treba s de recerca 

- nformes  fu ets descr pt us 

Tipologia de les tasques 

1.Comprens ó g oba

2.Comprens ó de a nformac ó pr nc pa   secundàr a. 

3. Comprens ó deta ada  ús de a engua 
 

Tasques, entre a tres, de: 
- Re ac onar (textos curts o fragments d’un mate x text amb ep grafs 

o frases resum; preguntes  respostes d’una entrev sta; parau es o 
frases en e  text amb def n c ons donades) 

- Se ecc onar o respondre (opc ó mú t p e, V/F; respondre a preguntes breus 
sobre e  text; etc.) 

- Comp etar (espa s en b anc amb opc ó mú t p e, d’un banc d’ tems amb 
d stractors; etc.) 

Extensió dels textos 

1.700-2.000 parau es* 

Puntuació 

20 punts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificacions NIVELL INTERMEDI B2 



c) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
 

Objectius 
generals 

Produ r  coprodu r, textos escr ts de certa extens ó; 
ben organ tzats, c ars  prou deta ats; amb un reg stre  un 
est  adequats ef caçment a a s tuac ó comun cat va; 
sobre una àmp a gamma de temes genera s, d' nterès 
persona  o re ac onats amb e  prop  camp 
d'espec a tzac ó; amb un ús adequat d'una àmp a 
gamma de recursos ngü st cs prop s de a engua escr ta; 
amb un èx c prec s  var at, tot  a guna confus ó o e  
recurs ocas ona  a c rcum oqu s; amb un grau 
re at vament a t de correcc ó, sense fa tes que condue x n a 
ma entesos.  

 

Objectius 

específics 

a) Emp enar qüest onar s  formu ar s deta ats amb nformac ó 
comp exa de t pus persona , púb c, acadèm c o profess ona , 
nc oent-h  preguntes obertes  secc ons de producc ó ure 
(p. ex. per contractar un serve , fer una so · c tud o 
contestar una enquesta). 

b) Escr ure un curr cu um v tae deta at o una carta de 
mot vac ó, deta ant-h   amp ant a nformac ó re evant. 

c) Escr ure notes, anunc s  m ssatges en què es transmet  

o so · c t  nformac ó, amb e  grau de deta  que correspongu  
a a s tuac ó comun cat va, nc oent-h  s  escau 
exp cac ons  op n ons, ressa tant e s aspectes mportants  
respectant es convenc ons de  gènere  t pus textua s, 
es normes de cortes a , s  escau, 'et queta. 

d) Escr ure correspondènc a persona  en qua sevo  suport  
comun car-se amb seguretat  ef càc a en fòrums, b ocs, 
xarxes soc a s, etc. en què s'expressen not c es  punts de 
v sta, es transmet emoc ó, es resa ta a mportànc a 
persona  de fets  exper ènc es  es comenten es 
ntervenc ons de s corresponsa s o d'a tr . 

e) Escr ure, en qua sevo  suport, correspondènc a forma  
d r g da a nst tuc ons púb ques o pr vades  a empreses, en 
què es don  o so · c t  nformac ó deta ada  s'exp qu n  
just f qu n amb prou deta  e s mot us d'acc ons, tot respectant 
es convenc ons forma s  de cortes a esca ents. 

f) Escr ure nformes d'extens ó m tjana, d'estructura c ara  en 
format convenc ona , en què s'expos  un assumpte amb 
cert deta   es desenvo up  un argument, raonant a favor 
o en contra d'un punt de v sta, exp cant 
avantatges o nconven ents de d verses opc ons  
aportant conc us ons just f cades  sugger ments sobre 
futures o poss b es n es d'actuac ó. 

 

Nombre de tasques 

1 tasca 

L’exam nand escu  entre 2/3 propostes 

Tipologia de les tasques 

Producc ó d’un text a part r d’una s tuac ó de comun cac ó, amb un object u 
comun cat u  unes pautes concretes de cont ngut. 
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Entre a tres: 
- Correspondenc a persona  (conse s, op n ons, comentar s, …) 
- Correspondenc a forma   adm n strat va 
- Art c es d’op n ó, de reacc ó a una op n ó, comentar s 
- Textos per a rev stes 
- Assa gs senz s 
- Ressenyes de pe · cu es, bres 
- Informes d’act v tats 
- Entrades de b ocs 

Extensió dels textos 

Context/ nstrucc ons: 100 parau es aprox. 

Producc ó: 200-240 parau es * 

Puntuació 

20 punts 
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c) 2. MEDIACIÓ ESCRITA 

 
 

Objectius 

generals 

Mediar, directament o en mode diferit, entre parlants que 
usen la llengua meta o diferents llengües incloent aquesta 
tant en situacions habituals com en d'altres de més 
específiques o complexes; en els àmbits personal, públic, 
educatiu i ocupacional transmetent el sentit general, la 
informació essencial, els punts principals, els detalls 
rellevants i les opinions i actituds, tant explícites com 
implícites; sobre aspectes tant abstractes com concrets de 
temes generals o del propi interès o camp d'especialització. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Transmetre per escrit a tercers, en forma resumida o 
adaptada, el contingut de textos escrits conceptualment i 
estructuralment complexos (p. ex., presentacions, 

entrevistes, articles), sempre que siguin en una varietat 
estàndard i estiguin ben organitzats i que es pugui tornar a 
llegir seccions difícils. 

b) Sintetitzar i transmetre a tercers, per escrit, informació de 
recopilada de diversos textos escrits procedents de diverses 
fonts (p. ex., de diferents mitjans de comunicació de diferents 

informes o documents sobre un tema). 

c) Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents 
llengües transmetent la informació, les opinions i els 
arguments rellevants, comparant i contrastant els avantatges 
i els inconvenients de diferents postures i arguments, 
expressant les pròpies opinions amb claredat i amabilitat i 
oferint suggeriments. 
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Nombre de textos i tasques 

1 o més textos, 1 tasca 

Tipologia dels textos 

Entre a tres: 

- Art c es 

- Infograf es 

- Fragments de nove · es 

- Entrev stes  reportatges 

- Ressenyes 

- Anunc s pub c tar s 

- Not c es 

- Instrucc ons 

- Presentac ons 

Tipologia de les tasques 

Transmetre per escr t a tercers, en forma resum da o adaptada, e  cont ngut de 

textos ora s o escr ts conceptua ment  estructura ment comp exos (p. ex., 
presentac ons, documenta s, entrev stes, converses, debats, art c es), sempre 
que s gu n en una var etat estàndard  est gu n ben organ tzats  que es pugu  
tornar a eg r secc ons d f c s. 

- Resum r per escr t not c es, fragments d'entrev stes o documenta s 
que contengu n op n ons, arguments  anà s s, a x  com a trama  a 
seqüènc a d'esdeven ments de pe · cu es, esquetxos o peces teatra s. 

- S ntet tzar  transmetre a tercers, ora ment o per escr t, nformac ó de 
recop ada de d versos textos escr ts procedents de d verses fonts (p. ex., de 
d ferents m tjans de comun cac ó de d ferents nformes o documents sobre un 
tema). 

 
E  text font per rea tzar a med ac ó estarà en a L2 (med ac ó ntra- ngu st ca) 
La tasca proposta part rà d’una s tuac ó autènt ca o versemb ant  nc ourà una 
contextua tzac ó detallada (què, perquè, per a qu , ...). 

Extensió dels textos 

Text font: f ns a 180 parau es 

Producc ó: 120 -160 parau es * 

Puntuació 

10 punts 
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PART ORAL 
 

d) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

 
 

Objectius 
generals 

Produir i coproduir textos orals: clars i detallats; de certa 
extensió, ben organitzats i adequats als interlocutors i a al 
propòsit comunicatiu; sobre assumptes generals i d'altres de 
més específics sobre temes diversos d'interès general, 
personal o dins el propi camp d'interès o especialització; amb 
registre i estil adequats a la situació comunicativa; amb prou 
fluïdesa i espontaneïtat com per no provocar tensió als 
oients o interlocutors; amb una pronúncia i una entonació 
clares i naturals, amb un grau relativament alt de 
correcció, sense errors que condueixin a malentesos o amb 
correcció dels que es produeixin; amb un lèxic precís i 
variat, tot i alguna confusió, vacil·lació o recurs ocasional a 
circumloquis.  

Objectius 
específics 

a) Fer presentacions extenses preparades prèviament on 
s'expliquin punts de vista o s'hi argumenti a favor o en 
contra, es mostrin avantatges i inconvenients de diverses 
opcions o es defensin idees, i respondre a preguntes 
complementàries de l'audiència. 

b) Participar activament en converses i discussions informals 
sense provocar cap tensió, transmetent emocions i ressaltant 
la importància del que diu i sense fer riure ni molestar 
involuntàriament, tot descrivint-hi amb detall fets, 
experiències, sentiments, reaccions, somnis, esperances i 
ambicions i responent als dels interlocutors amb comentaris 

adequats; expressant, defensant amb convicció i justificant 
de manera persuasiva opinions, creences i projectes; 
avaluant propostes alternatives; donant explicacions; fent 
hipòtesis i responent-hi. 

c) Prendre la iniciativa en una entrevista ampliant i 
desenvolupant les pròpies idees sense gaire ajut o obtenint-
ne de l'entrevistador si cal. 

d) Participar activament i adequada en converses, reunions, 
discussions i debats formals en els àmbits públic, acadèmic o 
professional, esbossant-hi amb claredat un assumpte o un 
problema i comparant els avantatges i els inconvenients de 
diferents enfocaments, oferint, explicant i defensant opinions i 
punts de vista, avaluant propostes alternatives, 
formulant hipòtesis i responent-hi. 

 

Nombre de tasques 

1 tasca: diàleg + (opcional: breu monòleg) 

Tipologia de les tasques 

Interacció (en parelles) 

Durada 

Durada total: màxim 12 minuts 
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Temps de preparac ó : 4-5 m n 

Introducc ó (opc ona /no ava uab e): 1 m n 

5-7 m n per pare a ( nc òs e  monò eg, s  n’h  ha) 

Puntuació 

20 punts 
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 d) 2. MEDIACIÓ ORAL 

 
 

Objectius 

generals 

Mediar, directament, entre parlants que usen la llengua meta 
o diferents llengües incloent aquesta, tant en situacions 
habituals com en d'altres de més específiques o complexes; 
en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional; 
transmetent el sentit general, la informació essencial, els 
punts principals, els detalls rellevants i les opinions i actituds, 
tant explícites com implícites; sobre aspectes tant abstractes 
com concrets de temes generals o del propi interès o camp 
d'especialització. 

 
 

Objectius 
específics 

a) Transmetre oralment a tercers, en forma resumida o 
adaptada, el contingut de textos escrits conceptualment i 
estructuralment complexos (p. ex., presentacions, 
documentals, entrevistes, converses, debats, articles), 
sempre que siguin en una varietat estàndard i estiguin ben 
organitzats i que es pugui tornar a llegir o escoltar seccions 
difícils. 

b) Sintetitzar i transmetre a tercers, oralment, informació de 
recopilada de diversos textos escrits procedents de diverses 
fonts (p. ex., de diferents mitjans de comunicació de diferents 
informes o documents sobre un tema). 

c) Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents 
llengües transmetent la informació, les opinions i els 

arguments rellevants, comparant i contrastant els avantatges 
i els inconvenients de diferents postures i arguments, 
expressant les pròpies opinions amb claredat i amabilitat i 
oferint suggeriments. 

 

Nombre de textos i tasques 

1 o més textos, 1 tasca 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- Instruccions 

- Infografies 

- Gràfics 

- Imatges 

- Anuncis publicitaris 
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- Informes breus o fu ets descr pt us 

- B ocs 

Tipologia de les tasques 

Donar nformac ó o conse  a una tercera persona que no dom na ’ d oma a part r 
d’un text escr t sobre aspectes genera s de sa ut, treba , hab tatge, etc. 
Resum r e  cont ngut d’un text. 
Exp car o ac ar r un text ( nstrucc ons, fu ets, anunc s, etc.). 

 
E  text font per rea tzar a med ac ó estarà en a L2 (med ac ó ntra- ngu st ca) 
La tasca proposta part rà d’una s tuac ó autènt ca o versemb ant  nc ourà una 
contextua tzac ó deta ada. 

Extensió dels textos i durada 

Text font: f ns a 170 parau es 

Durada tota : màx m 12 m nuts 

Temps de preparac ó: 4-5 m nuts 

Producc ó: 2-3 m nuts per cand dat 

Puntuació 

10 punts 
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ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 
 

DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
 

PROVES DE CERTIFICACIÓ – CURS 2019-2020 
 
 

NIVELL AVANÇAT C1 1 

 

1. Principis generals. Normativa 
 

- Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig) 
 

- Reial decret 1/2019 d’11 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener) 
 

- Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de 

desembre) 
 
 

2. Definició de nivell 

Els ensenyaments de nivell avançat C1 tenen com a referència el nivell C1 (domini 
funcional efectiu) del Marc europeu comú de referència per a les llengües. 

Capaciten l'aprenent per actuar amb flexibilitat i prou precisió, sense esforç 
aparent i superant fàcilment les mancances lingüístiques mitjançant estratègies 
de compensació, en tot tipus de situacions en els àmbits personal i públic, per 

dur a terme estudis de nivell terciari o participar amb seguretat en seminaris 
o en projectes de recerca complexos en l'àmbit acadèmic o per comunicar-
se amb eficàcia en activitats específiques dins l'entorn professional. 

L'aprenent ha de ser capaç d'utilitzar l'idioma amb gran facilitat, flexibilitat, 
eficàcia i precisió per processar una àmplia gamma de textos extensos, 
estructuralment complexos i detallats, sobre aspectes abstractes o concrets 
de temes de caràcter general o especialitzat, fins i tot fora del propi 

camp d'especialització, en diverses varietats de la llengua i amb estructures 
variades i complexes i un ampli repertori lèxic que inclogui expressions 
lexicalitzades, idiomàtiques i col·loquials i que permeti apreciar matisos subtils de 
significat. 

Caldrà haver desenvolupat una consciència de la relació que hi ha entre la llengua, 
la cultura que l'envolta i la importància del registre i de l'estil, així com la 
capacitat d'adaptar l'ús de la llengua a un ventall ampli de situacions socials, 
acadèmiques o professionals. 
 
 
3. Continguts 
 

Són els que es descriuen per al nivell avançat C1, per a tots els idiomes, al 

Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació, 

l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials 

d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referits de 

manera general a les competències sociocultural, sociolingüística, 

funcional, estratègica, discursiva, lèxica i intercultural, i els específics per a  
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cada idioma de les competències morfosintàctica, ortotipogràfica i 

foneticofonològica. 
 
 

4. Estructura i descripció de la prova 
 

a) Comprensió de textos orals (CTO) 

b) Comprensió de textos escrits (CTE) 2 

c) Producció i coproducció de textos escrits i Mediació escrita 

(PCTE i ME) 

d) Producció i coproducció de textos orals i Mediació oral 

(PCTO i MO) 
 
 
5. Durada de la prova 

 

PARTS DURADA aproximada 

Comprensió de textos orals 45 min 

Comprensió de textos escrits 80 min 

Producció i coproducció de textos escrits 
Mediació escrita 

65 min 
45 min 

Total part escrita 235’ (3h 55 min) 

Producció i coproducció de textos orals 

Mediació oral 

12 min (màxim) 

12 min (màxim) 
Total part oral 20’/24’ 

TOTAL global (aprox.) 4 hores 20 min 
 

Les proves de comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits, 

producció i coproducció de textos escrits i de mediació escrita s’administraran en 

una única sessió en les dates i l’horari que s’indiquin en el calendari d’exàmens 

establert en Resolució de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. 

La prova de producció i coproducció de textos orals i mediació oral 

s’administrarà en les dates i l’horari que cada EOI estableixi per a cadascun 

dels respectius departaments didàctics d’idiomes. 

 
 

6. Característiques de les parts de la prova 
 

PART ESCRITA 
 

a) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
 

 
 

Objectius 

generals 

Comprendre, independentment del canal: la intenció i el 
sentit general, les idees principals, la informació important, 

els aspectes i detalls rellevants, les opinions i actituds dels 
parlants, tant explícites com implícites, en una àmplia 
gamma de textos orals conceptualment i estructuralment 
complexos; extensos, precisos i detallats; en una varietat 
de registres i estils i d'accents no gaire marcats; fins i tot 
quan les relacions conceptuals no s'hi assenyalin 
explícitament; àdhuc articulats  
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 a alta velocitat i fins i tot en condicions d'audició que no 
siguin bones; sempre que se'n pugui confirmar 
detalls, especialment si no s'està familiaritzat amb l'accent. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Comprendre informació específica en declaracions, 
missatges, anuncis i avisos detallats de poca qualitat acústica 

o amb so distorsionat. 

b) Comprendre informació complexa en condicions i 
advertiments, instruccions de funcionament i especificacions 
de productes, serveis i procediments i sobre tots els 
assumptes relacionats amb la pròpia professió o activitat 
acadèmica. 

c) Comprendre amb relativa facilitat la majoria de 
conferències, xerrades, col·loquis, tertúlies i debats sobre 
temes complexos de caràcter públic, professional o 
acadèmic, entenent detalladament els arguments que s'hi 
esgrimeixin. 

d) Comprendre els detalls de converses i discussions de 
certa durada entre terceres persones, fins i tot sobre 

temes abstractes, complexos o poc coneguts, i captar la 
intenció del que s'hi diu. 

e) Comprendre converses d'una certa extensió en què 
es participa encara que no estiguin clarament estructurades 
i la relació entre les idees hi sigui tan sols implícita. 

f) Comprendre sense gaire esforç una àmplia gamma de 
programes de ràdio i televisió, pel·lícules i representacions 
teatrals o d'altres tipus que contenguin força argot o 
llenguatge col·loquial i expressions idiomàtiques, i identificar-
hi detalls o subtileses com ara actituds i relacions implícites.  

Nombre de textos i tasques 

2-3 textos, 3 tasques 

15-20 ítems repartits entre les diferents tasques 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- entrevistes 

- conferències, xerrades 

- reportatges i noticiaris 

- extractes de documentals 

- programes de radio i televisius 

- presentacions 

- debats, taules redones 

- converses de caràcter formal i informal 

Tipologia de les tasques 

1.Comprensió global 

2.Comprensió de la informació principal i secundària. 
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3.Comprensió detallada, d’informacions concretes 

Tasques, entre altres, de: 

- triar entre opcions múltiples 
- omplir espais en blanc amb informació concreta 
- respondre preguntes de V/F) 

- relacionar ítems amb l’opció corresponent 
- preguntes obertes de resposta breu 

Extensió dels textos 

Duració total de 12 min 

La durada de cadascun dels àudios no hauria de ser superior a 5 minuts 

Els textos s’escolten 2 vegades 

Puntuació 

20 punts 
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b) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
 
 

Objectius 

generals 

Comprendre sense dificultat i amb tot detall, en una àmplia 
gamma de textos escrits extensos i conceptualment 
i estructuralment complexos, en qualsevol suport, fins i tot 
fora del propi camp d'especialització: la intenció i el sentit 
general; les idees principals; la informació important; els 
aspectes i detalls rellevants; les opinions i actituds dels 

autors, tant explícites com implícites; identificant les 
diferències d'estil i registre; sempre que se'n puguin rellegir 
les seccions difícils.  

 

Objectius 

específics 

a) Comprendre instruccions, indicacions, normatives, avisos o 
altres informacions de caràcter tècnic, incloent detalls sobre 
condicions i advertiments. 

b) Comprendre els matisos, les al·lusions i les implicacions de 
notes, missatges i correspondència personal que pot 
presentar trets idiosincràtics pel que fa a l'estructura i el lèxic 
(com ara un format pot habitual, llenguatge col·loquial o un 
to humorístic). 

c) Comprendre la informació continguda en correspondència 
formal de caràcter professional o institucional. 

d) Comprendre articles, informes, actes, memòries i altres 
textos en l'àmbit social, professional o acadèmic. 

e) Comprendre la informació continguda en textos de consulta 
i referència de caràcter professional o acadèmic. 

f) Comprendre sense dificultat les idees i postures 
expressades, tant explícitament com implícita, en articles 
i altres textos periodístics de certa extensió tant de 
caràcter general com especialitzat, en què alhora es 
comenten i analitzen punts de vista, opinions i les seves 
implicacions. 

g) Comprendre sense dificultat textos literaris 
contemporanis extensos, d'una varietat lingüística estesa 
i sense una especial complexitat conceptual, i captar-ne el 
missatge i les 

 
 

Especificacions NIVELL AVANÇAT C1 



 
 
 
 
 
 

 idees i conclusions implícites i reconèixer-ne el fons social, 
polític i històric. 

 

Nombre de textos i tasques 

3-5 textos, 3-5 tasques 

20-40 ítems repartits entre les diferents tasques 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- notícies d'actualitat (de diaris, revistes, llocs web, etc.) 

- articles o fragments d’articles 

- entrevistes 

- reportatges 

- fragments de novel·les 

- ressenyes, crítiques i resums de llibres, pel·lícules 

- biografies 

- estudis i treballs de recerca 

- informes i fullets descriptius 

Tipologia de les tasques 

1.Comprensió global 
2.Comprensió de la informació principal i secundària. 

3. Comprensió detallada i ús de la llengua 

Tasques, entre altres, de: 
- relacionar (textos curts o fragments d’un mateix text amb epígrafs 

o frases resum; preguntes i respostes d’una entrevista; paraules o frases 
en el text amb definicions donades) 

- seleccionar o respondre (opció múltiple, V/F; respondre a preguntes breus 
sobre el text) 

- completar (espais en blanc amb opció múltiple, d’un banc d’ítems amb 
distractors; inserir en un text, en l’ordre correcte, elements 
(oracions, paràgrafs) extrets del mateix text 

Extensió dels textos 

2.500-2.900 paraules 

Puntuació 

20 punts 
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c) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
 
 

Objectius 
generals 

Produir i coproduir textos escrits extensos i detallats; ben 

estructurats; ajustats als diferents àmbits d'actuació; 
sobre temes complexos; en què es ressaltin i desenvolupin 
idees principals, es defensin punts de vista amb 
idees complementàries, motius i exemples adequats i 

s'acabi amb una conclusió adient; amb un ús correcte 
i consistent  
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 d'estructures gramaticals, convencions ortogràfiques, de 
puntuació i de presentació del text complexes;demostrant un 
control de mecanismes complexos de cohesió; 
demostrant domini d'un lèxic ampli que permeti expressar 
matisos de significat, fins i tot ocasionalment la ironia, 
l'humor i la càrrega afectiva. 

 
 

Objectius 
específics 

a) Escriure correspondència personal, en qualsevol suport, i 
comunicar-se en fòrums virtuals, expressant-se amb 
claredat, detall i precisió i relacionant-se amb els 
destinataris amb flexibilitat i eficàcia, incloent usos de 
caràcter emocional, al·lusiu i humorístic. 

b) Escriure, amb la correcció i formalitat degudes i amb 

independència del suport, correspondència formal dirigida 
a institucions públiques o privades en què, per exemple, es 
faci una reclamació o demanda complexa o s'expressin 
opinions a favor o en contra d'alguna cosa, aportant 
informació detallada i esgrimint els arguments pertinents 
per refermar o rebatre postures. 

c) Escriure informes, memòries, articles, assajos o altres 
tipus de text en entorns de caràcter públic, 
acadèmic o professional. 

  

Nombre de tasques 

1 tasca 

L’examinand escull entre 2/3 propostes 

Tipologia de les tasques 

Producció d’un text a partir d’una situació de comunicació, amb un objectiu 
comunicatiu i unes pautes concretes de contingut. 
Entre altres: 

- correspondència personal (consells, opinions, comentaris, etc.) 
- correspondència formal 
- textos d’opinió i argumentació, de reacció a una opinió, comentaris 
- articles, informes (presentació d’una situació, avantatges i desavantatges 

d’una opció) 
- assaigs senzills 
- ressenyes de pel·lícules, llibres i altres 

- informes d’activitats 
- narracions d’experiències, esdeveniments, fets reals i imaginaris 
- plans i projectes 

Extensió dels textos 

Context/instruccions: 120 paraules aprox. 

Producció: 250-300 paraules 

Puntuació 

20 punts 
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c) 2. MEDIACIÓ ESCRITA 
 
 

Objectius 

generals 

Mediar amb eficàcia entre parlants que usen la llengua meta o 
diferents llengües incloent aquesta, transmetent tant 
informació com opinions, implícites o explícites; a partir d'una 
àmplia gamma de textos escrits extensos, precisos, detallats i 

complexos conceptualment i estructuralment; amb flexibilitat, 
correcció i eficàcia; tant en situacions habituals com en 
d'altres de més específiques i complexes; en els àmbits 
personal, públic, acadèmic i professional; identificant i 
reflectint amb tanta exactitud com es pugui les diferències 
d'estil i registres; utilitzant els recursos lingüístics i les 
estratègies discursives i de compensació per minimitzar les 
dificultats ocasionals. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Traslladar per escrit en un nou text coherent, 
parafrasejant-los o resumint-los, informació, opinions 
i arguments de textos escrits llargs i minuciosos de 
caràcter divers i procedents de fonts diverses (com ara 
diversos mitjans de comunicació, informes, assajos, 
conferències, textos acadèmics o altres
 documents de caràcter professional). 

b) Prendre notes escrites per a tercers recollint-hi, amb 
la precisió deguda, informació específica i rellevant de 
textos escrits complexos, encara que clarament 
estructurats, sobre temes d'interès personal o del propi camp 
d'especialització en els àmbits acadèmic i professional. 

c) Resumir, comentar i analitzar per escrit els aspectes 
principals, la informació específica rellevant i els diferents 
punts de vista de notícies, articles sobre temes d'interès 
general, entrevistes o documentals que contenguin 
opinions, arguments i anàlisis. 

d) Traduir fragments rellevants pel que fa a activitats del 
propi interès en els àmbits personal, acadèmic o 
professional, de textos escrits com ara correspondència 
formal, informes, articles o assajos. 

   
 

Nombre de textos i tasques 

1 o més textos, 1 tasca 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- articles d’opinió 

- infografies 

- fragments de novel·les 

- entrevistes i reportatges 

- ressenyes 

- anuncis publicitaris 

- notícies 
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- contractes o fragments de contractes 

- informes argumentatius 

Tipologia de les tasques 

- Resumir, comentar i analitzar per escrit els aspectes principals, la informació 
específica rellevant i els diferents punts de vista de notícies, articles sobre temes 
d'interès general, entrevistes o documentals que contenguin opinions, arguments 
i anàlisis. 

- Sintetitzar i transmetre a tercers per escrit, informació , arguments i opinions 
recopilada de diversos textos més llargs procedents de diverses fonts (p. ex., de 
diferents mitjans de comunicació de diferents informes o documents sobre un 
tema). 

 
El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica) 
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una 
contextualització detallada (què, perquè, per a qui, ...). 

Extensió dels textos 

Text font: fins a 250 paraules 

Producció: 180-220 paraules 

Puntuació 

10 punts 
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PART ORAL 
 

d) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 
 
 

Objectius 
generals 

Produir i coproduir amb fluïdesa i espontaneïtat, 
independentment del canal, una àmplia gamma de textos 
orals extensos, clars i detallats; conceptualment i 
estructuralment complexos; en diversos registres; amb una 
entonació i un accent adequats a l'expressió de matisos de 
significat; mostrant domini d'una àmplia gamma de recursos 
lingüístics; demostrant domini de les estratègies discursives, 
d’interacció, de compensació i de reparació que permeti 
superar les dificultats ocasionals sense interferir en la fluïdesa 
i continuïtat del discurs. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Fer presentacions extenses, clares i ben estructurades 
sobre un tema complex, desenvolupant-hi idees 
complementàries, motius i exemples adequats, apartant-se si 
cal del text preparat, estenent-se si escau sobre preguntes o 
aspectes proposats pel públic i acabant amb una conclusió 

adient. 
b) Dur a terme transaccions, gestions i operacions complexes 
en què calgui negociar, posicionar-se, argumentar, fer 
concessions i establir-ne els límits, fent servir un 
llenguatge persuasiu, tractant amb eficàcia els detalls i 
fent front a respostes o dificultats imprevistes. 
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 c) Participar activament en converses informals animades, 
amb un o més interlocutors, sobre temes abstractes, 
complexos, específics i fins i tot desconeguts, en què es faci 
un ús emocional, al·lusiu o humorístic de l'idioma, 
expressant-hi les pròpies idees. 

d) Participar activament en converses informals 
animades, amb un o més interlocutors, sobre temes 
abstractes, complexos, específics i fins i tot desconeguts i en 
què es faci un ús emocional, al·lusiu o humorístic de 
l'idioma, expressant les pròpies idees i opinions amb 
precisió, presentant línies argumentals complexes i 
responent-hi amb eficàcia, fent un bon ús d'interjeccions. 

e) Participar activament amb gran facilitat en converses i 
discussions formals animades (per exemple, debats, 
xerrades, col·loquis, reunions o seminaris) en què es tractin 
temes abstractes, complexos, específics i fins i tot 
desconeguts, identificant-hi amb precisió els arguments 
dels diferents punts de vista, argumentant la pròpia 
postura formalment, amb precisió i convicció, responent a 

preguntes i comentaris i contestant de manera fluida, 
espontània i adequada argumentacions complexes 
contràries.  

Nombre de tasques 

1 tasca (diàleg) + (opcional: breu monòleg) 

Tipologia de les tasques 

Interacció (en parelles) 

Durada 

Màxim 12 minuts 

Introducció (opcional/no avaluable): 1 min 

Temps de preparació: 4-5 min 

5-7 min per parella (inclòs el monòleg, si n’hi ha) 

Puntuació 

20 punts 
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d) 2. MEDIACIÓ ORAL 
 
 

Objectius 

generals 

Mediar amb eficàcia entre parlants que usen la llengua meta o 
diferents llengües incloent aquesta, transmetent tant 
informació com opinions, implícites o explícites; a partir 

d'una àmplia gamma de textos escrits extensos, precisos, 
detallats i complexos conceptualment i estructuralment; amb 
flexibilitat, correcció i eficàcia; tant en situacions 
habituals com en d'altres de més específiques i 
complexes; en els àmbits personal, públic, acadèmic i 
professional; identificant i  
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 reflectint amb tanta exactitud com es pugui les diferències 
d'estil i registres; utilitzant els recursos lingüístics i les 
estratègies discursives i de compensació per minimitzar les 
dificultats ocasionals. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Traslladar oralment, parafrasejant-los o resumint-
los, informació, opinions i arguments de textos escrits o 
orals llargs i minuciosos de caràcter divers i procedents de 
fonts diverses (com ara diversos mitjans de comunicació, 
informes, assajos, conferències, textos acadèmics o altres 
documents de caràcter professional). 

b) Mediar amb fluïdesa i eficàcia entre parlants de la llengua 
meta o de diferents llengües sobre temes tant dels camps 
d'interès personal o de la pròpia especialitat com de fora 
(per exemple, en reunions, seminaris, taules rodones 
o en situacions potencialment conflictives), tenint en 
compte les diferències i les implicacions sociolingüístiques i 
socioculturals i reaccionant en conseqüència, transmetent de 
manera clara i concisa informació significativa i formulant 
les preguntes i fent els comentaris pertinents a fi 

d'obtenir els detalls necessaris o comprovar suposades 
inferències i significats implícits. 

c) Prendre notes escrites per a tercers recollint-hi, amb 
la precisió deguda, informació específica i rellevant de 
textos escrits complexos, encara que clarament 
estructurats, sobre temes d'interès personal o del propi camp 
d'especialització en els àmbits acadèmic i professional. 

 

Nombre de textos i tasques 

1 o més textos, 1 tasca 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 
- instruccions 
- infografies 
- gràfics 
- imatges 
- anuncis publicitaris 

- informes breus o fullets descriptius 
- blocs 

Tipologia de les tasques 

Donar informació o consell a una tercera persona que no domina l’idioma a partir 
d’un text escrit sobre aspectes generals de salut, treball, habitatge, ... 
Resumir el contingut d’un text. 
Explicar o aclarir un text (instruccions, fullets, anuncis, ...) 

 

El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica) 
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una 
contextualització detallada. 
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Extensió dels textos i durada 

Text font: fins a 250 paraules 

Durada total: màxim 12 minuts 

Temps de preparació: 5-6 min 

Producció: 3 min per candidat 

Puntuació 

10 punts 
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ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 
 

DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
 

PROVES DE CERTIFICACIÓ – CURS 2019-2020 
 
 

NIVELL AVANÇAT C2 1 
 

1. Principis generals. Normativa 
 

- Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig) 
 

- Reial decret 1/2019 d’11 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener) 
 

- Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de 

desembre) 
 
 

2. Definició de nivell 
 

Els ensenyaments de nivell avançat C2 tenen com a referència el nivell C2 
(domini) del Marc europeu comú de referència per a les llengües. 

Capaciten l'aprenent per comunicar-se sense cap dificultat i amb la qualitat pròpia 
d'un parlant culte en situacions d'alta complexitat en els àmbits personal, 
públic, acadèmic o professional, com ara cursant estudis d'alt nivell, participar 
activament i amb desimboltura en la vida acadèmica o en entorns professionals 
complexos i exigents on calgui negociar i persuadir amb eficàcia. 

L'aprenent haurà de ser capaç d'utilitzar l'idioma amb total naturalitat per 
participar en tot tipus de situacions que requereixin comprendre, produir, 
coproduir i processar una àmplia gamma de textos extensos i complexos, que 

versin sobre temes tant concrets com abstractes de caràcter general 
i especialitzat, dins o fora del propi camp d'especialització, en una gran 
varietat d'accents, registres i estils i amb un repertori lèxic i estructural ric que 
inclogui expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals i especialitzades i que 
permeti apreciar i expressar matisos subtils de significat. 

L’aprenent d’aquest nivell ha de mostrar un alt nivell de consciència pel que fa a la 
relació entre la llengua i la cultura, ser capaç de manejar tota mena de textos i 

d’adaptar-se a les situacions socials que puguin sorgir mostrant un alt grau 
de flexibilitat i adequació. 
 
 

3. Continguts 
 

Són els que es descriuen per al nivell avançat C2, per a tots els idiomes, al 

Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació, 

l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials 

d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referits de 

manera general a les competències sociocultural, sociolingüística, 
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funcional, estratègica, discursiva, lèxica i intercultural, i els específics per a 

cada idioma de les competències morfosintàctica, ortotipogràfica i 

foneticofonològica. 
 
 

4. Estructura i descripció de la prova 
 

a) Comprensió de textos orals (CTO) 2 

b) Comprensió de textos escrits (CTE) 

c) Producció i coproducció de textos escrits i Mediació escrita 

(PCTE i ME) 

d) Producció i coproducció de textos orals i Mediació oral 

(PCTO i MO) 
 
 

5. Durada de la prova 
 

PARTS DURADA aproximada 

Comprensió de textos orals 50 min 

Comprensió de textos escrits 85 min 

Producció-coproducció textos escrits 
Mediació escrita 

75 min 
50 min 

Total part escrita 260’ (4h 20 min) 

Producció-coproducció textos orals 

Mediació oral 

14 min (màxim) 

12 min (màxim) 
Total part oral 22’/25’ 

TOTAL global (aprox.) 4 hores 45 min 
 

Les proves de comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits, 

producció i coproducció de textos escrits i de mediació escrita s’administraran en 

una única sessió en les dates i l’horari que s’indiquin en el calendari d’exàmens 

establert en Resolució de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. 

La prova de producció i coproducció de textos orals i mediació oral s’administrarà 

en les dates i l’horari que cada EOI estableixi per a cadascun dels respectius 

departaments didàctics d’idiomes. 

 
 

6. Característiques de les parts de la prova 
 

PART ESCRITA 
 

a) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
 

 
 

Objectius 

generals 

Comprendre amb total facilitat, independentment del canal, 

pràcticament qualsevol interlocutor i qualsevol text oral, en 
viu o retransmès, sempre que es disposi d’algun temps 
per habituar-se a l’accent, reconeixent significats 
implícits i apreciant diferències subtils d’estil, fins i tot 
quan el text s’articuli a una velocitat ràpida, presenti 
trets estructurals, lèxics o de pronúncia particulars 
(estructures no lineals o  
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 formats poc usuals, col·loquialismes, regionalismes, argot o 
terminologia desconeguda, ironia o sarcasme, etc.); 
versi sobre temes aliens a la pròpia experiència, interès o 
camp acadèmic, professional o d’especialització; es 
doni en ambients amb renou o fins i tot amb so distorsionat. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Comprendre instruccions detallades i qualsevol tipus 
d'informació específica en declaracions i anuncis públics. 

b) Comprendre qualsevol informació tècnica complexa, com 
ara instruccions de funcionament, normatives o 
especificacions de productes, serveis o procediments, 
coneguts o desconeguts, i sobre tots els assumptes 
relacionats, directament o indirecta, amb la pròpia professió 
o activitats acadèmiques. 

c) Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats 
especialitzats, encara que contenguin gran quantitat 
d'expressions col·loquials, regionalismes o terminologia 
especialitzada o poc habitual, entenent-ne amb detall 
els arguments. 

d) Comprendre les interaccions i els detalls de converses i 
debats animats i extensos entre terceres persones, 
apreciant-ne plenament els matisos, els trets 
socioculturals del llenguatge que s'hi utilitza i les 
implicacions del que s'hi diu o s'hi insinua. 

e) Comprendre i reaccionar a converses, discussions i debats 
extensos i animats en què es participa, fins i tot sobre temes 

acadèmics o professionals complexos i amb els quals hom no 
està familiaritzat, encara que no estiguin clarament 
estructurats i la relació entre les idees hi sigui implícita. 

f) Comprendre i apreciar en profunditat pel·lícules, 
espectacles teatrals o d'altres tipus i programes de televisió o 
ràdio amb gran quantitat d'argot o llenguatge col·loquial, 
regional o expressions idiomàtiques, identificant-hi detalls i 
subtileses, com ara actituds i relacions implícites entre els 
parlants, i apreciant al·lusions i implicacions de tipus 
sociocultural. 

 

Nombre de textos i tasques 

2-3 textos /3 tasques 

15-20 ítems repartits entre les diferents tasques 

Tipologia dels textos 

Ente altres: 

- entrevistes 

- conferències, xerrades 

- reportatges i noticiaris 

- extractes de documentals 

- programes de ràdio i televisius 
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- presentacions (monòlegs de tipus informatiu) 

- debats, taules rodones 

- converses de caràcter formal i informal 

Tipologia de les tasques 

1.Comprensió global 

2.Comprensió de la informació principal i secundària. 

3.Comprensió detallada, d’informacions concretes 

Tasques, entre altres, de: 

- triar entre opcions múltiples (3/4 opcions) 

- omplir espais en blanc amb informació concreta 
- respondre preguntes de V/F) 
- relacionar ítems amb l’opció corresponent 
- preguntes obertes de resposta breu 
- relació/associació múltiple (relacionar frases amb les opinions expressades 

per parlants, p.ex.) 

Extensió dels textos 

Durada total: 15 min 

La durada de cadascun dels àudios no hauria de ser superior a 5 minuts 

Els textos s’escolten 2 vegades 

Puntuació 

20 punts 
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 b) COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
 
 

Objectius 

generals 

Comprendre sense dificultat, amb detall i en profunditat, 
apreciar i interpretar de manera crítica, una àmplia gamma 
de textos extensos i complexos, tant literaris com tècnics o 

d'altra índole, contemporanis o no, en què s'utilitzi un 
llenguatge especialitzat, jocs de paraules, una gran quantitat 
d'argot, col·loquialismes, expressions idiomàtiques, 
regionalismes o altres trets idiosincràtics; que puguin 
contenir judicis de valor velats o en els quals gran part del 
missatge s'expressi de manera ambigua; apreciant 
distincions subtils d'estil i significat, tant implícit com explícit. 

 
 

Objectius 

específics 

a) Comprendre qualsevol tipus d'informació pública, instrucció 
o disposició que pugui interessar a un mateix o a 
d'altres, inclosos els aspectes subtils i els que se'n puguin 
derivar. 

b) Comprendre la informació i les implicacions 
d'instruccions, normatives, ordenaments, codis, contractes 
o altres textos legals complexos referents al món 
professional o acadèmic i al propi camp d'especialització. 

c) Comprendre tot tipus de text producte de 
l'activitat professional o acadèmica (com ara 
actes, resums, conclusions, informes, projectes i 
treballs de recerca) o qualsevol document d'ús intern o de 
comunicació pública que 
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 hi correspongui. 

d) Comprendre informació detallada en textos extensos i 
complexos en l'àmbit públic, social i institucional (com ara 
informes amb dades estadístiques), identificant-hi actituds 
i opinions implícites i apreciant les relacions, al·lusions 
i implicacions de tipus sociopolític, socioeconòmic o 

sociocultural). 

e) Comprendre la informació, les idees i les implicacions de 
qualsevol material bibliogràfic de consulta o referència de 
caràcter especialitzat acadèmic o professional. 

f) Comprendre tot tipus de publicacions periòdiques 
de caràcter general o especialitzat dins la pròpia 
àrea professional, acadèmica o d'interès. 

g) Comprendre les idees i postures expressades en 
editorials, articles de fons, ressenyes i crítiques, o en 
altres textos periodístics de certa extensió, tant de 
caràcter general com especialitzat. 

h) Comprendre qualsevol tipus de correspondència personal i 
formal pública, institucional, acadèmica o professional, inclosa 
la que versa sobre assumptes especialitzats o legals, 
identificant-hi matisos com les actituds, els nivells de 
formalitat i les postures, tant explícites com implícites. 

i) Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris 
extensos de qualsevol gènere, tant clàssics com 
contemporanis, apreciant-hi recursos literaris, trets 

d'estil, referències contextuals (culturals, sociopolítiques, 
històriques o artístiques) i les seves implicacions. 

 

Nombre de textos i tasques 

3-5 textos, 3-5 tasques 

20-40 ítems repartits entre les diferents tasques 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- notícies d'actualitat (de diaris, revistes, llocs web...) 
- articles o fragments d’articles 
- entrevistes 
- reportatges 
- fragments de novel·les 
- ressenyes, crítiques i resums de llibres, pel·lícules 
- biografies 
- estudis i treballs de recerca 

- informes i fullets descriptius 

Tipologia de les tasques 

1.Comprensió global 
2.Comprensió de la informació principal i secundària. 

3. Comprensió detallada i ús de la llengua 

Tasques, entre altres, de: 
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- relacionar ( textos curts o fragments d’un mateix text amb epígrafs 
o frases resum; preguntes i respostes d’una entrevista; paraules o frases 
en el text amb definicions donades) 

- seleccionar o respondre (opció múltiple, V/F; respondre a preguntes breus 
sobre el text). 

- completar (espais en blanc amb opció múltiple, d’un banc d’ítems amb 

distractors; inserir en un text, en l’ordre correcte, elements 
(oracions, paràgrafs, etc.) extrets del mateix text. 

Extensió dels textos 

3.000-3.500 paraules 

Puntuació 

20 punts 
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 c) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

 
 

Objectius 
generals 

Produir i coproduir, independentment del suport textos escrits 
de qualitat sense errors, llevat d'alguna relliscada de caràcter 

tipogràfic; sobre temes complexos i fins i tot de tipus 
tècnic; amb un estil adient i eficaç i una estructura lògica que 
ajudi el lector a identificar i retenir les idees i els 
aspectes més significatius; en els quals es transmetin amb 
precisió matisos subtils de significat, inclosos els usos 
al·lusius.  

 

Objectius 

específics 

a) Escriure ressenyes, informes o articles complexos 

que presenten una argumentació o una apreciació crítica de 
textos tècnics d’índole acadèmica o professional, d’obres 
literàries o artístiques, de projectes d’investigació o 
treball, o de publicacions i altres ressenyes, informes o 
articles escrits per altres. 

b) Escriure informes, articles, assajos, treballs d’investigació i 
altres textos complexos de caràcter acadèmic o professional 

en què es presenta el context, el rerefons teòric i la literatura 
precedent; s’hi descriuen els procediments de treball; s’hi 
fa un tractament exhaustiu del tema; s’hi incorporen 
i resumeixen opinions d’altres; s’hi inclouen i 
avaluen informació i fets detallats i s’hi presenten les 
conclusions pròpies de manera adequada i convincent i 
d’acord amb les convencions, internacionals o de la 

cultura específica, corresponents a aquest tipus de textos. 

c) Escriure cartes o missatges personals en què hom 
s’expressa d’una manera deliberadament humorística, 
irònica o ambigua. 

d) Escriure correspondència formal complexa, clara, 
exempta d’errors i ben estructurada, ja sigui per sol·licitar 

alguna cosa, demanar o oferir serveis a clients, superiors 
o autoritats, adoptant les convencions estilístiques i de 
format que requereixen les característiques del context 
específic.  
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Nombre de tasques 

1 tasca 

L’examinand escull entre 2/3 propostes 

Tipologia de les tasques 

Producció d’un text a partir d’una situació de comunicació, amb un objectiu 
comunicatiu i unes pautes concretes de contingut. 
Entre altres: 

- correspondència personal (consells, opinions, comentaris, etc.) 
- correspondència formal 
- textos d’opinió i argumentació, de reacció a una opinió, comentaris 
- articles, informes (presentació d’una situació, avantatges i desavantatges 

d’una opció) 
- assaigs senzills 
- ressenyes de pel·lícules, llibres i altres 
- informes d’activitats 
- narracions d’experiències, esdeveniments, fets reals i imaginaris 
- plans i projectes 

Extensió dels textos 

Context/instruccions: 100 paraules aprox. 

Producció:280-340 paraules 

Puntuació 

20 punts 
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 c) 2. MEDIACIÓ ESCRITA 
 
 

Objectius 
generals 

Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents 
llengües per traslladar pràcticament qualsevol mena de text 

escrit, reconeguent significats implícits; apreciant 
diferències d'estil; sense dificultat, adaptant amb total 
eficàcia l'estil i el registre als diferents contextos d'ús; 
mostrant una riquesa d'expressió que permetin transmetre 
amb precisió matisos subtils de significat, fins i tot quan 
el text presenti trets estructurals, lèxics o d'escriptura 
idiosincràtics (com ara regionalismes, llenguatge literari o 
lèxic especialitzat).  

 

Objectius 

específics 

a) Traslladar per escrit amb la precisió necessària el sentit 
general, la informació essencial, els punts principals, els 
detalls més rellevants i les opinions i actituds tant implícites 
com explícites, així com les implicacions possibles, de textos 
escrits d’una alta complexitat estructural o conceptual, o que 
presentin trets idiosincràtics (regionalismes, llenguatge 
literari, lèxic especialitzat, etc.), identificant-hi les 
diferències d’estil i registre, així com matisos d’intencionalitat. 

b) Parafrasejar i resumir per escrit informació i idees 
provinents de diverses fonts, reconstruint arguments i 
fets amb la precisió deguda, de manera coherent i sense 
ometre-  
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 hi detalls importants ni incloure-hi detalls o elements 
innecessaris, amb naturalitat i eficàcia. 

c) Parafrasejar i resumir en forma escrita, amb correcció i 
eficàcia total, de manera coherent i sense incloure-hi detalls 
irrellevants, informació i idees contingudes en diverses fonts, 
traslladant-hi de manera fiable informació detallada i 
arguments complexos. 

d) Traduir, amb l’ajuda de recursos específics, fragments 
extensos de textos complexos estructuralment i 
conceptualment, fins i tot de tipus tècnic, sobre temes 
generals i específics de l’interès propi, tant dins com fora del 
camp propi d’especialització, traslladant-hi de manera 

fiable el contingut de la font i respectant-ne en la mesura 
que es pugui els trets característics (p. ex. estilístics, 
lèxics o de format). 

 

Nombre de textos i tasques 

1 o més textos, 1 tasca 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- articles d’opinió 
- reportatges 
- infografies 

- fragments de novel·les 
- entrevistes i reportatges 
- ressenyes 
- anuncis publicitaris 
- notícies 
- contractes o fragments de contractes 
- informes argumentatius 
- assajos 

Tipologia de les tasques 

- Traslladar per escrit amb la precisió necessària el sentit general, la 
informació essencial, els punts principals, els detalls més rellevants i les 
opinions i actituds tant implícites com explícites, així com les implicacions 

possibles, de textos escrits d’una alta complexitat estructural o conceptual, 
o que presentin trets idiosincràtics (regionalismes, llenguatge literari, 
lèxic especialitzat, etc.), identificant-hi les diferències d’estil i registre, així 
com matisos d’intencionalitat. 

- Parafrasejar i resumir en forma escrita, amb correcció i eficàcia total, 
de manera coherent i sense incloure-hi detalls irrellevants, informació i 
idees contingudes en diverses fonts, traslladant-hi de manera fiable 

informació detallada i arguments complexos. 
 
El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica) 
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una 
contextualització detallada (què, perquè, per a qui, ...) 
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Extensió dels textos 

Text font: fins a 350 paraules aprox. 

Producció: 220-260 paraules 

Puntuació 

10 punts 



 
 
 

PART ORAL 
 

 d) 1. PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS  

 
 

Objectius 

generals 

Produir i coproduir, amb naturalitat, comoditat, desimboltura, 
flexibilitat i fluïdesa, textos orals extensos i detallats; 
formalment correctes i sovint destacables, per comunicar-se 
en qualsevol tipus de situació de la vida personal, social, 
professional i acadèmica; adaptant amb total eficàcia l'estil i 
el registre als diferents contextos d'ús; sense errors, llevat 
d'algun lapsus linguae ocasional; mostrant gran flexibilitat en 
l'ús d'un ric repertori d'expressions, accents i patrons 
d'entonació que permetin transmetre amb precisió matisos 
subtils de significat. 

 
 

Objectius 
específics 

a) Fer declaracions públiques fent servir l'entonació per 
transmetre amb precisió matisos de significat. 

b) Realitzar presentacions convincents davant col·legues 
experts i pronunciar conferències, ponències o xerrades, 
extenses, ben estructurades i detallades sobre assumptes i 
temes públics o professionals complexos, demostrant 
seguretat i adaptant el discurs amb flexibilitat a les 
necessitats dels oients i fent front amb èxit a preguntes 
difícils, imprevisibles i fins i tot hostils. 

c) Pronunciar conferències o impartir seminaris sobre temes i 
assumptes acadèmics complexos davant un públic que no 
coneix el tema, amb seguretat i eloqüència, adaptant-se a 
l'auditori i deseixint-se sense cap dificultat davant qualsevol 
pregunta o intervenció del públic. 

d) Participar amb total desimboltura en entrevistes, com a 
entrevistador o com a entrevistat, amb autoritat i fluïdesa, 
mostrant domini de la situació i capacitat de reacció i 
improvisació. 

e) Realitzar i gestionar amb total eficàcia operacions i 
transaccions complexes, fins i tot delicades, davant 
institucions públiques o privades i negociar amb arguments 

ben organitzats i persuasius les relacions amb particulars i 
entitats i la solució dels conflictes que hi sorgeixin. 

f) Conversar còmodament i adequada, sense cap 
limitació, en tot tipus de situacions de la vida 
social i personal, amb domini de tots els registres 
i ús adequat de la ironia i els eufemismes. 

g) Participar en reunions, seminaris, discussions, debats o 
col·loquis formals sobre assumptes complexos de caràcter 
general o especialitzat, professional o acadèmic, fins i tot si es 
porten a terme a velocitat molt ràpida, fent servir arguments 
clars i persuasius, matisant amb precisió per deixar clars els 
propis punts de vista i sense cap desavantatge respecte als 
altres parlants. 

  
 
 

 
 

Nombre de tasques 

1 tasca: monòleg + interacció amb el professor 
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 d) 2. MEDIACIÓ ORAL 
 
 

Objectius 

generals 

Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents 

llengües per traslladar pràcticament qualsevol mena de text 
escrit, reconeguent significats implícits, apreciant diferències 
d'estil, sense dificultat, adaptant amb total eficàcia l'estil i el 
registre als diferents contextos d'ús i mostrant una riquesa 
d'expressió i un accent i entonació que permetin transmetre 
amb precisió matisos subtils de significat, fins i tot quan el 
text presenti trets estructurals, lèxics o d'escriptura 

idiosincràtics (com ara regionalismes, llenguatge literari o 
lèxic especialitzat). 

 
 

Objectius 
específics 

a) Traslladar oralment amb la precisió necessària el sentit 
general, la informació essencial, els punts principals, els 
detalls més rellevants i les opinions i actituds tant implícites 
com explícites, així com les implicacions possibles, de textos 
escrits d’una alta complexitat estructural o conceptual, o que 
presentin trets idiosincràtics (regionalismes, llenguatge 
literari, lèxic especialitzat, etc.), identificant-hi les diferències 
d’estil i registre, així com matisos d’intencionalitat. 

b) Parafrasejar i resumir oralment informació i idees 
provinents de diverses fonts, reconstruint arguments i fets 
amb la precisió deguda, de manera coherent i sense ometre- 

 

Tipologia de les tasques 

Exposició (monòleg) 

Durada 

Màxim 14 minuts 

Introducció (opcional/no avaluable): 1 min 

Temps de preparació : 5-6 min 

6-8 min (monòleg més interacció) 

Puntuació 

20 punts 



 
 
 
 
 
 

 

 hi detalls importants ni incloure-hi detalls o elements 
innecessaris, amb naturalitat i eficàcia. 

c) Mediar amb eficàcia i naturalitat total entre parlants de la 
llengua meta o de diferents llengües, en qualsevol situació, 
fins i tot de caràcter delicat o conflictiu, tenint en compte les 
diferències i les implicacions sociolingüístiques i 
socioculturals, i reaccionant-hi en conseqüència. 

  

Nombre de textos i tasques 

1 o més textos, 1 tasca 

Tipologia dels textos 

Entre altres: 

- instruccions 

- infografies 

- gràfics 

- notícies d’actualitat 

- articles d’opinió 

- anuncis publicitaris 

- informes breus 

- blocs 

- ressenyes i crítiques 

Tipologia de les tasques 

Tipus d’activitats: 
- adaptació del llenguatge 
- desglossament d’informació 
- amplificació 
- optimització del text 
etc. 

El text font per realitzar la mediació estarà en la L2 (mediació intra-linguistica) 
La tasca proposta partirà d’una situació autèntica o versemblant i inclourà una 
contextualització detallada. 

Extensió dels textos i durada 

Text font :fins a 300 paraules 

Durada total: màxim 12 minuts 

Temps de preparació: 6-7 min 

Producció: 4 min 

Puntuació 

10 punts 


