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Bàsic A1 

 

UNITAT 1 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre el sentit general i la informació esencial de discursos molt breus. 
● Comprendre informació essencial en transaccions i gestions que es produeixen cara a cara (check-in a un hotel) 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre indicacions bàsics per emplenar fitxes i impresos 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Usar fórmules habituals de cortesia (saludar, acomiadar-se, presentar-se) 
● Parlar molt breument sobre un mateix 
● Respondre a preguntes bàsiques 
● Participar en transaccions i gestions senzilles 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Emplenar formularis i questionaris o fitxes que requereixin dades personals 

Activitats de mediació: 
● Fer llistes de noms 
● Traduir, consultant un diccionari o altres recursos, paraules o expressions. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS:  
Socioculturals  i sociolinguistics:  

● Gestualitat com a suport de la comunicació verbal 
● Territoris, llocs i ciutats 
● Salutacions i comiats 

Estratègics: 
● Reconeixement de marques quantitatives 
● Adaptació dels missatge als recursos lingüístics disponibles 
● Ús de gestos per expressar acord o desacords o paraules simples 

Funcionals: 
● Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se. 
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● Presentar-se, fer presentacions. 
● Donar i demanar dades personals. 
● Oferir i demanar ajuda. 

Discursius: 
● Seqüència dialogal 
● Progressió temàtica per llista d’elements 
● Recursos d’iniciació i clausura del discurs simples i d’àmbit general 
● Fitxes d’inscripció, fitxes, instruccions senzilles 
● Anàfora 

Lèxics: 
● Noms i cognoms 
● Ciutats, països i nacionalitats 
● Els elements de l’aula 
● Vocabulari bàsic hoteleria (check-in, keys…) 

Interculturals: 
● Diversitat lingüística del propi entorn 
● Existència de formes de comunicació no lingüística 
● Diferència i diversitat 
● Identificar signes gràfics elementals 

Morfosintàctics: 
● Nombres propis i de llocs 
● Pronoms personals i adjectius possessius 
● Verb to be 
● Oracions subordinades substantives a frases fetes (Nice to meet you) 

Ortotipogràfics: 
● L’alfabet i el nom de les lletres 
● Apòstrof i majúscules 

Foneticofonològics: 
● Producció de fonemes vocàlics  

● Pronunciació de /ә/, /tഽ/, /ഽ/ i /dʒ/ 

RECURSOS: English File Fourth Edition A1/A2 FILE 1 

AVALUACIÓ: Complete a form. 
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UNITAT 2 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Participar en converses sobre l’àmbit quotidià 
Activitats de comprensió de textos escrits: 

● Comprendre la informació essencial de textos breus i contextualitzats 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Fer intervencions breus i parlar breument d’un mateix 
● Respondre a preguntes bàsiques i directes sobre aspectes personals 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes  

Activitats de mediació: 
● Fer llistes d’objectes molt senzilles 
● Traduir, consultant un diccionari o altres recursos, paraules o expressions. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals  i sociolinguistics:  

● Territoris i àmbits més importants en que s’usa la llengua: British and American English 
● Llocs més significatius 

Estratègics: 
● Ús de gestos per complementar paraules simples 
● Adaptació del missatge als recursos lingüístics disponibles 

Funcionals: 
● Descriure objectes 
● Expresar coneixement o desconeixement 
● Descriure situacions 

Discursius: 
● Seqüència descriptiva 
● Indicacions simples  
● Cartells i pòsters amb elements visuals 

Lèxics: 
● Instal.lacions i estris de la llar 
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● Països, colors 
● Objectes quotidians 
● Sentiments i emocions 

Interculturals: 
● Existència de formes de comunicació no lingüística 
● Diversitat dels sistemes d’escriptura (convencions BrE i AmE) 
● Les diferències i la diversitat 

Morfosintàctics: 
● Substantius: nombre. Flexió regular (-s/-es) i irregular de nombre: Man /Woman, Men/women, etc 
● Qualitat: Adjectius: Posició, abans del nom i aposicions freqüents 
● Modalitat: Prohibició amb don’t+infinitiu. Obligació: Verbs en mode imperatiu 
● La manera: Adverbis i locucions. de grau: very, not very, quite.  
● L’existència: Articles: Indefinit: a/an 
● Preposicions de lloc : in on under 

Ortotipogràfics: 
● Representació gràfica de les vocals: city-cities.  

Foneticofonològics: 
● Fonemes vocàlics breus i llargs: fish tree cat car clock horse bull boots 

RECURSOS: English File Fourth Edition A1/A2, FILE 2 

AVALUACIÓ: Activitats per destreses 

 

UNITAT 3 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Participar en converses sobre l'àmbit personal i els assumptes quotidians. 
Activitats de comprensió de textos escrits: 

● Comprendre missatges que contenen informació relacionada amb activitats i situacions de la vida quotidiana.  
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Respondre preguntes bàsiques i directes sobre aspectes personals. Intercanviar dades molt concretes sobre bens i serveis 
quotidians. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
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● Escriure amb patrons predeterminats o molt habituals. 
Activitats de mediació: 

● Fer llistes de dades molt senzilles d'interès immediat. Mostrar amb paraules interès sobre una idea o tema. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístics i socioculturals:  

● Relacions familiars 
● Horaris d’àpats, horaris, activitats d’oci,  
● Territoris més importants on s’utilitza la llengua 
● El clima. 

Estratègics:   
● Adaptar el llenguatge per expressar-se. 

Funcionals:  
● Donar i demanar dades personals 
● Referir-se a accions habituals o del mon present 
● Descriure el temps atmosfèric 
● Expressar gustos i preferències, expressar acord o desacord,  
● Demanar i donar la paraula, interrompre, deixar parlar.  

Discursius:  
● Seqüencies transaccionals breus, recursos d'iniciació i cloenda simples, preguntes i respostes simples sobre informació personal i 

situacions quotidianes. 
Lèxics:  

● Països, rutines diàries, alimentació, entreteniment, mitjans de comunicació, clima, ocupació, educació, lleure, aficions, familia, 
animals de companyia.  

Interculturals:  
● Respecte envers les diferències i la diversitat.  
● Familiarització amb les semblances/diferències entre llengües/cultures, aïllar/segmentar sons i síl·labes, establir correspondències 

entre grafies i sons. 
Morfosintàctics:  

● Expressió del present (p.simple) 
● Ordre de l'oració interrogativa 
● ús de l’auxiliar “do”.  

Ortotipogràfics:  
● Reconeixement de les consonants finals sonores al final de paraula, reconeixement de que el mateix so pot estar representat per 
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diferents lletres. 
Foneticofonològics:  

● Producció de fonemes vocàlics breus, llargs i diftongs, identificació de la presencia de schwa en síl·laba àtona.  

RECURSOS: English File Fourth Edition A1/A2, FILE 3 

AVALUACIÓ: A personal profile. Write a profile of yourself. File 3C - p199. Activitats per destreses 

 

UNITAT 4 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Participar en converses sobre l'àmbit personal i els assumptes quotidians i els assumptes quotidians.  
● Comprendre información específica senzilla. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Identificar el contingut general i localitzar informació específica molt simple continguda en escrits breus.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Respondre preguntes bàsiques i directes sobre aspectes personals. Parlar breument d’un mateix sobre l'àmbit personal quotidià.  

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes de missatges relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 

Activitats de mediació: 
● Fer llistes de dades molt senzilles d'interès immediat. Comunicar informació bàsica sobre un tercer en una situació determinada.  

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístics i socioculturals:  

● Vida quotidiana, vincles familiars, horaris i puntualitat 
Estratègics:  

● Estructura dialògica 
Funcionals:  

● Demanar i donar informació sobre la hora, descriure persones. 
Discursius:  

● Característiques del context segons els participants i la seva relació.  
● Seqüència descriptiva.  
● Converses simples sobre situacions quotidianes.  
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● Horaris i calendaris 
Lèxics:  

● Noms de parentiu pròxim, lloc de naixement, edat, noms d’oficis, feines domèstiques regulars, rutines diaries, educació, música. 
Estratègics:   

● Adaptar el llenguatge per expressar-se. 
Morfosintàctics:  

● Genitiu saxó, preposicions de lloc i de temps més freqüents, adverbis i locucions de freqüència.  
Ortotipogràfics:  

● Representació gràfica de les vocals (o) i consonants (h).  
Foneticofonològics:  

● Producció dels fonemes llargs, breus i diftongats (o), reconeixement dels patrons bàsics de ritme i entonació. Entonació de l’oració 
afirmativa. 

RECURSOS: English File Fourth Edition A1/A2, FILE 4 

AVALUACIÓ: An article. Write about your favourite day of the week. Activitats per destreses 

 

UNITAT 5 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Captar el tema i identificar el contingut més rellevant anuncis i missatges públics.  
● Participar a converses sobre l'àmbit personal i els assumptes d’immediata rellevància. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Identificar el contingut general i localitzar informació específica molt simple de materials informatius o publicitaris (fullets). 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Prendre part en transaccions i gestions senzilles intercanviant dades molt concretes. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Fer descripcions succintes de llocs. 

Activitats de mediació: 
● Comunicar amb paraules senzilles i gestos necessitats bàsiques en una situació determinada. Fer llistes de dades senzilles d'interès 

immediat. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
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Sociolingüístics i socioculturals:  
● Tipologia general dels habitatges.  
● Activitats d’oci més populars. Les diferents estacions de l’any.  
● Formes de tractament genèriques. Fórmules de cortesia per demanar permís.  

Funcionals:  
● Referir-se a accions habituals o del mon present.  
● Referir-se a accions que succeeixen en el moment que es parla.  
● Expressar coneixement o desconeixement.  
● Demanar, concedir o denegar permís per fer alguna cosa. 

Discursius:  
● Característiques del context segons la situació.  
● Expectatives generades del context, patrons foneticofonològics.  
● Progressió per tema constant.  
● Cohesió léxica. Notícies, fulletons i tríptics senzills. 

Lèxics:  
● Activitats, aficions, esdeveniments, dependències genèriques. 

Interculturals:  
● Formes de comunicació no lingüístiques, diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no verbal, flexibilitat envers les diferents 

maneres de percebre, expressar-se i comportar-se. 
Morfosintàctics:  

● Expressió del present (present simple i progressiu), modalitat (capacitat amb can / can’t). 
Ortotipogràfics:  

● Apòstrof a les contraccions de les formes negatives i dels auxiliars. 
Foneticofonològics:  

● Fonemes consonàntics i els seus al·lòfons (-ng), produccio correcta de la sílaba tónica. 

RECURSOS: English File Fourth Edition A1/A2, FILE 5 

AVALUACIÓ: Posting on social media. Write posts to say what you’re doing on holiday. File 5C - p201. Activitats per destreses. 

 

 

UNITAT 6 
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OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Identificar el tema i comprendre informació específica molt senzilla. Comprendre el sentit general i la informació essencial del que s’hi 
diu. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● 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. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Parlar breument sobre un mateix, de la propia experiencia o necessitats de l'àmbit personal quotidià i immediat, i interessar-se per les 
dels interlocutors.  

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Emplenar formularis, questinaris o fitxes que requereixin dades personals (preferències). Missatges relacionats amb activitats i 

situacions de la vida quotidiana. 
Activitats de mediació: 

● Mostrar amb paraules i llenguatge no verbal, interes sobre una idea o un tema. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístics i socioculturals:  

● Horaris, festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants, el clima i les diferents estacions de l’any. 
Estratègics:  

● Deducció del significat de mots desconeguts referits a accions o objectes concrets a partir del context.  
● Destriar informació d’interés immediat en textos senzills i breus. 

Funcionals:  
● Expressar gustos i preferències, interès o desinterès.  

Discursius:  
● Expectatives generades per context (tipus textual). Seqüència descriptiva (accions). Narració curta, apunts breus en xarxes socials. 

Lèxics:  
● Elements geogràfics, llocs i localitzacions, fenòmens meteorològics comuns,  rutines diàries, àpats, tipus d’aficions, activitats, tipus de 

música. 
Interculturals:  

● Pluralitat de pràctiques i costums culturals, entrar en contacte amb altres persones i altres cultures, familiarització amb les 
semblances i diferències entre cultures. 

Morfosintàctics:  
● Pronoms personals de complement. Ús de OD, OI o pronom de complement darrera verbs com like. To be o to do. 
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Ortotipogràfics:  
● Reconeixement de la representació gràfica de fonemes i sons (i). Reconeixement que el mateix so pot ser representat per diferents 

lletres. 
Foneticofonològics:  

● Producció de fonemes vocàlics breus, llargs i diftongats.  

RECURSOS: English File Fourth Edition A1/A2, FILE 6 

AVALUACIÓ: An informal e-mail. Write an e-mail to a friend. File 6C - p201. Activitats per destreses. 

 

UNITAT 7 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Identificar el tema i comprendre informació específica molt senzilla (una audioguia). 
● Participar en converses sobre un àmbit personal i dels assumptes quotidians i comprendre el sentit general del que es diu. (un 

problema amb un vol i el que va passar una nit de cap d’any) 
Activitats de comprensió de textos escrits: 

● Identificar el contingut general i localitzar informació específica i senzilla en escrits formals breus en materials informatius (biografies 
de personatges, anècdotes personals) 

● Identificar informació senzilla a partir d’imatges o esquemes (un plànol) 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Parlar d’un mateix breument i de la seva pròpia experiència de l’àmbit quotidià i immediat (parlar de si et fas selfies, de quan va ser el 
darrer cop que feres alguna cosa) 

● Respondre preguntes directes i bàsiques. 
Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 

● Fer descripcions senzilles i breus de persones, objectes o llocs.  
● Escriure un text molt breu d’àmbit quotidià. 

Activitats de mediació: 
● Mostrar amb paraules i llenguatge no verbal, interes sobre una idea o un tema. 

 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístics i socioculturals:  
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● Activitats d’oci (museus, viatges), festivitats (cap d’any), fórmules de cortesia per demanar ajuda o expressar agraïment (Excuse, 
where can I… Thank you) 

Estratègics:  
● Reconeixement de marques valoratives (bo o dolent, problemàtic, festiu) 

Funcionals: 
● Referir-se a accions quotidianes. Descriure situacions (un problema, una festa). Expressar gustos i preferències. 

Discursius:  
● Seqüència dialogal i seqüència descriptiva. Narració breu de situacions 

Lèxics:  
● Professions, festivitats, activitats del món cultural i artístic (museus, biografies), viatges  

Interculturals:  
● Establir correspondències entre grafies i sons (-ed del passat). 

Morfosintàctics:  
● Noms propis, Passat simple del verb ‘be’, dels verbs regulars i del verbs irregulars, numerals cardinals (dates) 

Ortotipogràfics:  
● Majúscules a noms propis. 

Foneticofonològics: 
● Pronunciació de l’ed final en els passats regulars, l’accent de la frase 

RECURSOS: English File Fourth Edition A1/A2, FILE 7 

AVALUACIÓ: Expressió escrita: Your last New Year’s Eve. Activitats per destreses 
 

 

UNITAT 8 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Identificar el tema i comprendre informació específica molt senzilla (un policía que investiga un assassinat, hotel amb fantasmes).  
● Comprendre el sentit general d’un discurs sobre un tema conegut i contextualitzat (la casa) 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Identificar i comprendre el sentit general i la informació essencial explícita de textos escrits senzills (narració, descripció d’una casa o 

d’un hotel) 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
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● Respondre preguntes bàsiques i directes (un interrogatori), xerrar breument de la pròpia experiència. 
Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 

● Descriure casa teva. 
Activitats de mediació: 

● Fer llistats de noms, llocs i dades senzilles (notes a l’interrogatori) 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístics i socioculturals:  

● Relacions familiars, tipología de la vivenda, formes de tractament. 
Estratègics:  

● Adaptació del missatge als recursos lingüístics. 
● Paràfrasi mitjançant paraules senzilles i llenguatge no verbal. 

Funcionals:  
● Descriure situacions 
● Narrar i preguntar sobre un fet passat 

Discursius:  
● Seqüència descriptiva 
● Progressió per tema constant 
● Operadors discursius d’addició  
● Narració de fets curts 

Lèxics:  
● Seguretat ciutadana (policia) 
● La família i la llar (relacions, equipament de la llar i mobiliari) 
● Transaccions bàsiques (llogar, preus, pagar) 
● Establiments d’allotjament turístic (hotels) 

Interculturals: 
● Percebre la proximitat lèxica directa 
● Atenció cap els signes verbals i no verbals de la comunicació. 

Morfosintàctics:  
● Expressió del passat 
● There is/are i There was/were 
● Preposicions de lloc i moviment 
● Some/any + plurals 

Ortotipogràfics: 
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● Consonants mudes 
● Abreviatures de numerals ordinals i de forma de tractament 

Foneticofonològics:  
● Correspondència entre diftongs /eƏ/ i /iƏ/ amb la seva grafia 
● Entonació descendent en oracions interrogatives 

RECURSOS: English File Fourth Edition A1/A2, FILE 8 

AVALUACIÓ: Describing your home. Write a description of your house or flat for a website. 

 

UNITAT 9 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Participar en converses sobre assumptes quotidians 
● Comprendre el sentit general i la informació essencial de discursos breus preferiblement amb l’ajuda d’imatges 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Identificar el contingut general i localitzar informació específica molt simple a materials informatius (menu) 
● Comprendre la informació essencial de textos breus contextualitzats i de vocabulari d’ús frequent  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Utilitzar formes habituals de cortesia 
● Parlar breument sobre aspectes de la vida quotidiana i interessar-se per la dels interlocutors 
● Respondre preguntes bàsiques i directes sobre aspectes personals 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Transmetre informacions concretes per escrit i escriure textos molt breus amb un repertori limitat sobre aspectes quotidians. 

Activitats de mediació: 
● Transmetre a tercers informació senzilla i predictible continguda a textos breus i senzills (menú) 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístics i socioculturals:  

● Horaris de menjars 
● Hàbits de salut 
● Fòrmules per demanar preus i pagar 

Estratègics:  
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● Reconeixement de marques quantitatives 
● Adaptació del missatge als recursos lingüístics disponibles 

Funcionals:  
● Demanar preus 
● Expressar gustos i preferències 
● Suggerir activitats 
● Expressar coneixement o desconeixement 
● Expressar interés 

Discursius:  
● Elaboració de llistes 
● Seqüència dialogal i progressió temàtica per tema constant. 
● Per gènere textual: menus, horaris i calendaris 

Lèxics:  
● Menjars habituals durant el dia 
● Tipus de menjar i begudes i tipus d’establiments 
● Preferencia i adversió 
● Activitats i rutines diàries 
● Tipus d’establiments 
● Nombres  

Interculturals: 
● Pluralitat de pràctiques i costums culturals 
● Desitg d’entrar en contacte amb altres cultures 
● Familiarització amb les semblances i diferències entre llengües 

Morfosintàctics:  
● Nombres contables i incontables 
● Article definit a/an 
● Some/any 
● L’expressió de la quantitat 
● Comparatius  
● Verbs en present 
● Expressió de la modalitat (I’d like an ice-cream, please) 
● Relacions lògiques: conjunció, disjunció, contrast i causa. 

Ortotipogràfics: 
● Guió entre els numerals compostos 
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● Canvis ortogràfics (big-bigger) 
Foneticofonològics:  

● Producció de fonemes vocàlics breus, llargs i diftongats (ea) 
● Fonemes consonàntics i els seus al·lòfons /s/ i /∫/ 
● Entonació de l’oració afirmativa i interrogativa 

RECURSOS: English File Fourth Edition A1/A2, FILE 9 

AVALUACIÓ:  Activitats per destreses 

 

UNITAT 10 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Identificar el tema i comprendre informació senzilla i contextualitzada 
● Participar en converses personals i d’assumptes quotidians i comprendre el sentit general del que es diu 
● Comprendre el sentit general i informació essencial amb l’ajuda d’imatges 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre el sentit general de missatges que contenen informació relacionada amb activitats i situacions de la vida quotidiana. 
● Comprendre la informació essencial de correspondència personal breu 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Fer intervencions breus 
● Participar en transaccions i gestions senzilles (horaris, transport) 
● Respondre preguntes i fer preguntes 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure correspondència personal amb patrons predeterminats o habituals 
● Fer descripcions breus d’objectes i llocs 
● Escriure anuncis relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana 

Activitats de mediació: 
● Transmetre a tercers informació senzilla i predictible d’interés inmediat continguda a textos breus i senzills 

 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístics i socioculturals:  
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● Activitats d’oci  
● Ciutats i llocs més significatius 

Estratègics:  
● Adaptació del missatge als recursos lingüístics disponibles 

Funcionals:  
● Referir-se a accions habituals o del món present 
● Expressar gustos i preferències 
● Manifestar interés o desinterés 
● Suggerir activitats 

Discursius:  
● Seqüència dialogal i seqüència descriptiva 
● Deixis i anafora 
● Cartes i correus electrònics senzills i curts 
● Converses simples 

Lèxics:  
● Llocs i edificis 
● Turisme, llocs i localitzacions 
● Noms d’elements d'interès 
● Vida social: esdeveniments 
● Països 

Interculturals: 
● Desig d’entrar en contacte amb altres cultures 
● Aprendre dels altres 

Morfosintàctics:  
● Superlatius 
● Adjectius 
● Relacions lògiques de causa 
● Expressió del futur 

Ortotipogràfics: 
● Canvis ortogràfics (reduplicació als adjectius superlatius) 

Foneticofonològics:  
● Correcta accentuació de les paraules simples 

RECURSOS: English File Fourth Edition A1/A2, FILE 10 
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AVALUACIÓ: Imagine you want to advertise your town or city for tourists. Write an advert using superlative adjectives. Add photos if you 
can. File 10A - p145. A formal e-mail. Make a reservation in a Bed and Breakfast. File 10B. Activitats per destreses. 

 

Bàsic A2 

 

UNITAT 1 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Identificar el tema i comprendre el sentit general i els punts principals de converses i d’un text periodístic relacionats amb informació 
personal, descripció física i personalitat, i família. 

● Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica rellevant de missatges enregistrats relacionades amb la 
família. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Intercanviar informació o opinions i respondre a preguntes sobre informació personal.  
● Interactuar en situacions habituals de contingut previsible relacionat amb descripció física i personalitat, i família. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Fer descripcions de persones, gustos i preferències. 

Activitats de mediació: 
● Interpretar i descriure oralment imatges sobre persones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: Llenguatge no verbal:  gestualitat com a suport de la comunicació verbal. Gestos d’aprovació o 
desaprovació. Proximitat i contacte visual. 
Estratègics: Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir del sentit global del text i de mots desconeguts 
a partir del lèxic conegut. Ús de gestos per aclarir el significat de paraules o expressions imprecises o inadequades. Ús de tècniques simples 
per començar, mantenir i acaba una conversa breu. 
Funcionals:  

● 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. 
● Donar i demanar dades personals. 
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● Demanar, conceder o denegar permís per fer alguna cosa. 
● Descriure persones, estats anímics i físics simples. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu segons l'activitat comunicativa específica, els participants i la situació  
● Progressió temàtica: seqüències dialogal, descriptiva i narrativa 
● Cohesió dels textos  
● Recursos senzills d'interacció  

Lèxics: Identificació personal. Roba. Family. Preposicions de lloc 
Interculturals:   Comunicació verbal i no verbal. Semblances i diferències entre les llengües. HALLOWEEN 
Morfosintàctics:  

● Temps verbals present simple i progressiu. Usos (general truth, habitual, in progress, temporary, unfinished) i contrast.  
● L’oració interrogativa: ordre, auxiliar, Wh- question 
● Adverbis i locucions de freqüència. Simultaneïtat 

Ortotipogràfics: L’alfabet 

Foneticofonològics: -s / -es finales. /ә/, / ɜː / 
 

RECURSOS: Llibre de text: English File A2/B1 (Oxford) / Plataforma del professor / Fotocòpies / PPT i Web applications 
 

AVALUACIÓ: Activitats avaluades (CL, CA, EO, EE, MD). Expressió escrita: A post introducing yourself 
 

 

 

 

 

UNITAT 2 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits:  

● Participar en converses sobre temes relacionats amb vacances i històries personals. Comprendre la informació essencial i els punts 
principals del que s'hi diu. 

● Identificar el tema i comprendre el sentit general i els punts principals de textos relacionades amb un viatge, la descripció d’una foto i 
una història personal. 

● Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica rellevant de missatges enregistrats relacionades amb 
vacances. 
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● Comprendre el sentit general d’un relat sobre una història d’amor. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Interactuar en situacions habituals de contingut previsible relacionat amb les vacances i viatges. 
● Narrar experiències o esdeveniments sobre vacances, relacionant adequadament els diferents elements. 
● Contar històries senzilles i descriure fotos. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure instruccions senzilles referents a com  arribar a un lloc.  
● Narrar en grup de forma breu i elemental experiències relacionades amb vacances.  

Activitats de mediació: 
● Fer d'intèrpret transmetent informació essencial per escrit sobre com arribar a un lloc. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: Territoris i àmbits més importants en què s’usa la llengua. Ciutats i llocs més significatius. 
Estratègics: - Mobilització i assaig del propi repertori. - Indicació, mitjançant expressions o gestos, que (no) se segueix la conversa. - 
Repetició o aclariment, o demanda de repetició o aclariment, de mots clau. 
Funcionals:   

● Demanar com s’escriu o pronuncia una paraula. 
● Felicitar i respondre a una felicitació. 
● Demanar i donar informació sobre persones objectes i ubicacions. 
● Descriure persones, objectes, situacions i llocs. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu segons l'activitat comunicativa específica, els participants i la situació  
● Progressió temàtica: seqüències dialogal, descriptiva i narrativa 
● Cohesió dels textos  
● recursos senzills d'interacció . 

Lèxics: Holidays  
Interculturals: consciència que les cultures es manifesten en diferents àmbits. THANKSGIVING  
Morfosintàctics:  

● Temps verbals passat simple i progressiu. Usos (aspecte perfectiu i imperfectiu) i contrast.  
● Relacions temporals: seqüència, anterioritat, posterioritat 
● Adverbis i preposicions de lloc. Locucions habituals (at school, at home) 

Ortotipogràfics: Canvis ortogràfics (stop > stopped) 

Foneticofonològics: -ed endings; sons febles 
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RECURSOS: Llibre de text: English File A2/B1 (Oxford) / Plataforma del professor / Fotocòpies / PPT i Web applications 

AVALUACIÓ: Activitats avaluades (CL, CA, EO, EE, MD). Expressió escrita: Your last holiday. Comprensió lectora: Multiple matching 

 

UNITAT 3 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits:  

● Identificar i comprendre informacions, instruccions o indicacions bàsiques contingudes en rètols, anuncis o cartells en un aeroport. 
● Participar en converses sobre temes relacionats amb mitjans de transport. Comprendre la informació essencial i els punts principals 

del que s'hi diu. 
● Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions senzilles en un restaurant. 
● Comprendre instruccions o normes d’un joc. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Interactuar en situacions habituals de contingut previsible relacionat amb plans de viatge i plans futurs. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Fer descripcions d’una foto. 

Activitats de mediació: 
● Transmetre oralment la informació rellevant d'anuncis, avisos, etiquetes o instruccions sobre… (paraphrasing) 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: Cortesia lingüística i convencions: salutacions i comiats: selecció i ús segons el moment del dia i la 
situació. Presentacions de persones: fórmules semiformales i informales.  
Estratègics: Repetició o aclariment, o demanda de repetició o aclariment, de mots clau. Lletrejar o demanar de lletrejar mots clau 
Funcionals:  

● Atraure l’atenció. 
● Verificar que s’ha entés un missatge. 
● Narrar i preguntar sobre fets, accions o esdeveniments. 
● Comunicar plans i projectes. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu segons l'activitat comunicativa específica, els participants i la situació  
● Progressió temàtica: seqüències dialogal, descriptiva i narrativa 
● Cohesió dels textos  
● Recursos senzills d'interacció  
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Lèxics: Mitjans de transport. Travel plans 
Interculturals: Relacions interculturals. CHRISTMAS 
Morfosintàctics:  

● Ús de be going to per expressar acords i intencions. / present progressiu per a expressar futur 
● Oracions subordinades relatives amb mode indicatiu (which, who, that) 

Ortotipogràfics: Canvis ortogràfics 
Foneticofonològics: sentence stress. /g/, /j/ 

RECURSOS: Llibre de text: English File A2/B1 (Oxford) / Plataforma del professor / Fotocòpies / PPT i Web applications 

AVALUACIÓ: Activitats avaluades (CL, CA, EO, EE, MD). Expressió escrita: An informal email talking about your plans. Comprensió 
auditiva: Multiple choice. 

 

UNITAT 4 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Participar en converses sobre la neteja de casa. Comprendre la informació essencial i els punts principals del que s'hi diu. 
● Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica rellevant de missatges enregistrats relacionades amb la 

feina de casa i les compres. 
● Comprendre el contingut de la correspondència formal breu.  
● Copsar la línia argumental i els esdeveniments més importants d'un vídeo documental sobre el temps lliure. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Interactuar en situacions habituals de contingut previsible relacionat amb la feina de casa i les compres. 
● Intercanviar informació o opinions i respondre a preguntes sobre el cap de setmana. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure correspondència personal breu per contar planes de viatge i diversions.  

Activitats de mediació: 
● Resumir oralment els punts principals de textos informatius (notícies breus, comentaris, etc.), relacionat amb la feina de casa i les 

compres, i transmesos per mitjans audiovisuals o per escrit acompanyats d'il·lustracions. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: Consum: Horaris comercials i hàbits de consum. Fórmules habituals de compra i pagament.  
Estratègics: - Identificació del tema a partir de nombres, dates, noms propis, etc. - Suggeriments i demanda d'opinió de l'interlocutor.- 
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Identificació dels punts principals en textos orals i escrits. 
Funcionals:  

● Reaccionar davant d'una informació o relat amb expressions d'interès, sorpresa, alegria, pena, etc. 
● Expressar acord o desacord. 
● Acceptar o rebutjar una invitació. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu segons l'activitat comunicativa específica, els participants i la situació  
● Progressió temàtica: seqüències dialogal, descriptiva i narrativa 
● Cohesió dels textos  
● recursos senzills d'interacció  

Lèxics: La casa, la llar i entorn. Housework. Shopping  
Interculturals: naturalesa arbitrària i convencional de les categories gramaticals: p. ex.: diferència entre gènere gramatical i sexe. 
Morfosintàctics:  

● Presente perfecte. Usos i contrast amb presente simple i passat simple 
● Quantificadors (someone, something, anyone, anything, no one, nothing, etc.) 

Ortotipogràfics: Canvis ortogràfics: formes verbals 

Foneticofonològics: /j / and /dʒ/ - c and ch - /e/, /әʊ/ and /ʌ/    

RECURSOS: Llibre de text: English File A2/B1 (Oxford) / Plataforma del professor / Fotocòpies / PPT i Web applications 

AVALUACIÓ: Activitats avaluades (CL, CA, EO, EE, MD). Written mediation. Oral presentation. Listening activity 

 

 

UNITAT 5 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits:  

● Participar en converses sobre temes relacionats amb la ciutat, el menjar i la salut, i comprendre la informació essencial i els punts 
principals del que s'hi diu. 

● Comprendre missatges o notes breus amb informació, relacionades amb la ciutat, el menjar i la salut. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Interactuar en situacions habituals de contingut previsible relacionat amb amb la ciutat, el menjar i la salut. 
● Intercanviar informació o opinions i respondre a preguntes sobre la ciutat, el menjar i la salut. 
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Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de missatges senzills amb informació, instruccions i indicacions relacionades amb 

la ciutat, el menjar i la salut. 
Activitats de mediació: 

● Transmetre per escrit informació específica de missatges orals y/o textos escrits sobre la ciutat, el menjar i la salut. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: Habitatge: Tipologia i preferències generals. Menjars i àpats: Horaris i importància dels àpats. Salut: 
Hàbits de salut i higiene en general. Hàbits de descans i relaxació.  
Estratègics: Comprovació mitjançant preguntes que l'interlocutor ha entès el missatge. Identificació i subratllat de frases clau en un text 
escrit. 
Funcionals:  

● Narrar i preguntar sobre fets, accions o esdeveniments. 
● Manifestar interès o desinterès. 
● Demanar cooperació. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu segons l'activitat comunicativa específica, els participants i la situació  
● Progressió temàtica: seqüències dialogal, descriptiva i narrativa 
● Cohesió dels textos  
● Recursos senzills d'interacció  

Lèxics: L’entorn (cities). La salut i el cos. Alimentació   
Interculturals: Semblances i diferències entre les llengües 
Morfosintàctics:  

● Comparatius i superlatius 
● Quantificadors numerals (all), ordinals (too, not enough) 

Ortotipogràfics: Canvis ortogràfics: Comparatius i superlatius 

Foneticofonològics: Stress sentences. /ә/, /ʌ/ 

RECURSOS: Llibre de text: English File A2/B1 (Oxford) / Plataforma del professor / Fotocòpies / PPT i Web applications 

AVALUACIÓ: Activitats avaluades (CL, CA, EO, EE, MD). Writing: Describing where you live. Oral mediation. Listening activity 

 

UNITAT 6 



24 
 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits:  

● Participar en converses sobre temes relacionats amb les relacions humanes, i comprendre la informació essencial i els punts 
principals del que s'hi diu. 

● Identificar els punts principals de textos periodístics relacionats amb l'actitud positiva davant la vida. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Interactuar en situacions habituals de contingut previsible relacionat amb les relacions humanes. 
Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 

● Escriure instruccions senzilles sobre com moure’s per la ciutat 
Activitats de mediació: 

● Resumir oralment els punts principals de textos informatius transmesos per mitjans audiovisuals o per escrit acompanyats 
d'il·lustracions.  

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: Relacions personals i convencions socials: Relacions familiars i intergeneracionals: vincles.  Normes 
bàsiques de cortesia (salutacions , acomiadaments i agraïments). Convencions i tabús elementals relatius al comportament.  
Estratègics: - Manifestació de la intenció de prendre la paraula.  
Funcionals:  

● Expressar interès i indiferència, un desig o estats d'ànim. 
● Demanar auxili. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu segons l'activitat comunicativa específica, els participants i la situació  
● Progressió temàtica: seqüències dialogal, descriptiva i narrativa 
● Cohesió dels textos  
● recursos senzills d'interacció  

Lèxics: Experiències personals i relacions humanes. Education 
Interculturals: pluralitat de pràctiques i costums culturals 
Morfosintàctics:  

● Expressió del futur: will  (predictions, sudden decisions, offers and promises) 
● ‘Used to’. Review of verb tenses 
● Adverbis de temps (now, then, today, tomorrow…) 

Ortotipogràfics: will > won’t 
Foneticofonològics: Les lletres “ea” 
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RECURSOS: Llibre de text: English File A2/B1 (Oxford) / Plataforma del professor / Fotocòpies / PPT i Web applications 

AVALUACIÓ: Activitats avaluades (CL, CA, EO, EE, MD). Written mediation. Speaking activity. Reading activity 

 

 

UNITAT 7 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits:  

● Participar en converses sobre temes relacionats amb el treball, i comprendre la informació essencial i els punts principals del que s'hi 
diu. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Interactuar en situacions habituals de contingut previsible relacionat amb el treball. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Emplenar formularis, qüestionaris i impresos senzills relacionats amb el treball. 

Activitats de mediació: 
● Transmetre per escrit informació específica de missatges orals y/o textos escrits sobre com sobreviure a.... 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: Entorn laboral: horaris, hàbits i costums a l'entorn laboral.  
Estratègics: - Indicació, mitjançant mots senzills, de la relació entre una informació nova i una de compartida pels interlocutors. 
Funcionals:  

● Expressar prohibicions. 
● Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments. 
● Expressar obligació personal. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu segons l'activitat comunicativa específica, els participants i la situació  
● Progressió temàtica: seqüències dialogal, descriptiva i narrativa 
● Cohesió dels textos  
● recursos senzills d'interacció  

Lèxics: Ocupacions. Celebrities 
Interculturals: Diversitat cultural i social 
Morfosintàctics:  
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● Oracions subordinades substantives (I would like to …) 
● Finalitat (infinitive of purpose to + infinitive) 
● Modalitat. capacitat, necessitat, possibilitat, probabilitat, volició, permís, obligació, prohibició 

Ortotipogràfics: 
Foneticofonològics: weak form of To. Stress on prepositions 

RECURSOS: Llibre de text: English File A2/B1 (Oxford) / Plataforma del professor / Fotocòpies / PPT i Web applications 

AVALUACIÓ: Activitats avaluades (CL, CA, EO, EE, MD). Group Writing: How to survive… Oral mediation. Reading activity 

 

UNITAT 8 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Participar en converses sobre temes relacionats amb experiències personals, i comprendre la informació essencial i els punts 
principals del que s'hi diu. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Interactuar en situacions habituals de contingut previsible relacionat amb experiències personals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per demanar informació, sobre un curs. 

Activitats de mediació: 
● Fer llistes de les informacions rellevants de textos escrits breus i senzills. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: Lleure i cultura: Activitats d'oci més populars. Festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants. 
Referents culturals i artístics significatius.  
Estratègics: - Paràfrasi mitjançant paraules senzilles i llenguatge no-verbal. 
Funcionals:  

● Demanar i donar consells. 
● Persuadir i convèncer propòsits o accions. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu segons l'activitat comunicativa específica, els participants i la situació  
● Progressió temàtica: seqüències dialogal, descriptiva i narrativa 
● Cohesió dels textos  
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● recursos senzills d'interacció  
Lèxics: experiències personals i lleure 
Interculturals: EASTER 
Morfosintàctics:  

● Possessius 
● should 
● Condició (if clause tipus 0 i1) 

Foneticofonològics: ·   /ʊ/, /uː/ - homophones 

RECURSOS: Llibre de text: English File A2/B1 (Oxford) / Plataforma del professor / Fotocòpies / PPT i Web applications 

AVALUACIÓ: Activitats avaluades (CL, CA, EO, EE, MD). Writing: a formal email. Oral activity. Listening activity 

 

UNITAT 9 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Participar en converses sobre temes relacionats amb la premsa, i comprendre la informació essencial i els punts principals del que 
s'hi diu. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Interactuar en situacions habituals de contingut previsible relacionat amb la premsa. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de missatges senzills amb informació, instruccions i indicacions relacionades amb 

situacions hipotètiques. 
Activitats de mediació: 

● 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 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: Mitjans de comunicació: Capçaleres de premsa escrita (en paper i digital) i canals de ràdio i televisió més 
importants d’àmbit general.  
Estratègics: - Identificació dels punts principals en textos orals i escrits. - Identificació i subratllat de frases clau en un text escrit. 
Funcionals:  

● Sol·licitar i donar instruccions. 
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● Expressar un desig. 
Discursius:  

● Adequació del text al context comunicatiu segons l'activitat comunicativa específica, els participants i la situació  
● Progressió temàtica: seqüències dialogal, descriptiva i narrativa 
● Cohesió dels textos  
● recursos senzills d'interacció  

Lèxics: Animals i insectes. Vocabulari relacionat amb la por. Premsa 
Interculturals: consciència que els altres poden interpretar el nostre comportament de manera diferent de com ho feim nosaltres 
Morfosintàctics:  

● Condicional amd if clause tipus 2 (comprensió de textos) 
● Revisió del present perfecte 
● Revisió de l'ús dels temps verbals 

Ortotipogràfics: 
Foneticofonològics: /ɔː/ - word stress 

RECURSOS: Llibre de text: English File A2/B1 (Oxford) / Plataforma del professor / Fotocòpies / PPT i Web applications 

AVALUACIÓ: Writing Mediation activity: give directions with a map. Reading activity 

 

UNITAT 10 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Participar en converses sobre temes relacionats amb els entreteniments, i comprendre la informació essencial i els punts principals 
del que s'hi diu. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Interactuar en situacions habituals de contingut previsible relacionat amb els entreteniments. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Narrar de forma breu i elemental experiències i activitats relacionades amb els entreteniments (sports). 

Activitats de mediació: 
● Resumir oralment els punts principals d’un text informatiu transmès per mitjans audiovisuals  sobre dones famoses. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: Lleure i cultura: Activitats d'oci més populars. Festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants. 
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Referents culturals i artístics significatius. (literatura, música, cinema, arts escèniques, etc.).  

Estratègics: Ús de les estratègies apreses durant el curs 
Funcionals:  

● Animar algú perquè continuï. 
● Mantenir converses telefòniques bàsques 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu segons l'activitat comunicativa específica, els participants i la situació  
● Progressió temàtica: seqüències dialogal, descriptiva i narrativa 
● Cohesió dels textos  
● recursos senzills d'interacció  

Lèxics: Sports 
Interculturals: Existència de situacions de multilingüisme i plurilingüisme en el propi entorn i en el dels altres 
Morfosintàctics:  

● Verbs of movement 
● Derivació (friendly, healthy) 
● Conjunció, disjunció, contrast, causa 

Ortotipogràfics: 

Foneticofonològics: /ʃ/, /tʃ/ and /dʒ/  

RECURSOS: Llibre de text: English File A2/B1 (Oxford) / Plataforma del professor / Fotocòpies / PPT i Web applications 

AVALUACIÓ: Activitats avaluades (CL, CA, EO, EE, MD). Writing: A story about your school experiences. Listening activity 

 

 

Intermedi B1 

 

UNITAT 1 

OBJECTIUS: 
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Activitats de comprensió de textos orals:  
● Comprendre la informació general i les idees principals de textos relacionats amb informació personal i plans de futur. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre la informació de textos relacionats amb estils de vida i plans de futur. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar  prediccions sobre el futur. 
● Participar amb eficàcia en converses informals sobre informacions personals i plans de futur. 
● Fer recomanacions i suggeriments sobre estils de vida. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Redactar una solicitud de feina 

 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Estratègics: 

● Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema  
● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, detalls rellevants)  
● Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la globalitat del text. 
● Identificació de mots desconeguts i extrapolació del seu significat a partir del context, en temes amb què s'està familiaritzat  
● Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, sufixos, prefixos, 

flexió...)  
● Preparació de la manera de comunicar els punts importants a transmetre, recorrent als recursos disponibles i limitant-hi el missatge, 

si escau.  
● Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars per facilitar-hi l'accés d'altri 

Funcionals: donar i demanar informació sobre un fet; expressar acord i desacord; informar sobre rutines, hàbits, gustos, plans i decisions  
Discursius: carta formal senzilla: carta de sol·licitud d’una feina 
Lèxics: rutines diàries o habituals a la feina o estudis, aficions, nacionalitat i origen, caràcter 
Morfosintàctics: expressió del present, expressió del futur amb present progressiu, be going to i will 
Foneticofonològics: do you, ing, will/won’t 

RECURSOS: Llibre de text: Roadmap B1 (Pearson) / Plataforma del professor / Fotocòpies 

AVALUACIÓ: Writing: job application. Multiple Matching Reading (jobs) 

 

UNITAT 2 
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OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Comprendre textos relacionats amb experiències noves i passades. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Narrar històries expressant sentiments provocats per experiències passades. 
● Participar activament en converses relacionades amb records d’infantesa.  

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Comparar la vida del nostres pares amb la nostra a un ‘essay’ 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: ciutats i llocs més significatius,  relacions familiars i intergeneracionals 
Estratègics:  

● Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema  
● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, detalls rellevants)  
● Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la globalitat del text.  
● Identificació de mots desconeguts i extrapolació del seu significat a partir del context, en temes amb què s'està familiaritzat  
● Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, sufixos, prefixos, 

flexió...) 
● Preparació de la manera de comunicar els punts importants a transmetre, recorrent als recursos disponibles i limitant-hi el missatge, 

si escau.  
● Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars per facilitar-hi l'accés d'altri 

Funcionals: narrar i preguntar sobre un fet o succés passat; expressar acord i desacord.  
Discursius: relats de fets: com era la vida abans 
Lèxics: lleure i activitats 
Morfosintàctics: expressió del passat amb el passat simple i el passat continu, expressió d'hàbits en el passat, ús del adjectiu amb 
intensificadors (so, such, too, enough) 
Foneticofonològics: weak forms, used to, so/such 

RECURSOS: Llibre de text: Roadmap B1 (Pearson) / Plataforma del professor / Fotocòpies 

AVALUACIÓ: Writing: essay (life in the past). Listening (gaps and MC) 

 

UNITAT 3 
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OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Comprendre textos relacionats amb experiències generals i recents. 
● Comprendre textos relacionats amb les distintes parts d’una ciutat. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Produir, amb cert detall, una llista de possibles experiències a realitzar.  
● Participar activament en conversacions sobre experiències personals. 
● Produir, amb cert detall, descripcions de ciutats / pobles. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Descriure a un article els principals llocs d’entreteniment o els millors restaurants d’una ciutat 

Activitats de mediació: 
● Transmetre oralment a tercers les direccions precises per arribar a un lloc concret. 
● Seleccionar el pis més adequat per a una parella segon uns requisits.  
● Ajudar a tercers a decidir si és millor viure al camp o a la ciutat. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: els esports més populars, formes d’oci tradicionals i contemporànies, activitats a l’aire lliure, 
arquitectura tradicional i contemporània 
Estratègics:  

● Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema  
● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, detalls rellevants)  
● Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la globalitat del text.  
● Identificació de mots desconeguts i extrapolació del seu significat a partir del context, en temes amb què s'està familiaritzat 
● Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, sufixos, prefixos, 

flexió...)  
● Preparació de la manera de comunicar els punts importants a transmetre, recorrent als recursos disponibles i limitant-hi el missatge, 

si escau. 
● Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars per facilitar-hi l'accés d'altri 

Funcionals: enumerar en una explicació; mostrar-se a favor o en contra d’una proposta o idea, demanar ajuda, confirmació, informació i 
opinió. 
Discursius: comentari personal sobre restauració (bars i restaurants) 
Lèxics: lleure, noms d’aficions, esport i activitat física, vacances i turisme, relacions humanes, vida social, entorn 
Morfosintàctics: enunciats que connecten esdeveniments en el passat (amb passat simple i present perfect), expressió de la perfectivitat 
amb el present perfect i amb el present perfect continuous, l’ús dels articles definits i indefinits, omissió de l’article 
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Foneticofonològics: contractions, weak forms, articles 

RECURSOS: Llibre de text: Roadmap B1 (Pearson) / Plataforma del professor / Fotocòpies 

AVALUACIÓ: Writing in class: article (city). Verb tenses. Speaking (dialogue in pairs). Oral mediation (housing) 

 

UNITAT 4 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits:  

● Comprendre textos relacionats amb diferents estils de vida, amb marques i amb pel·lícules. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals:  

● Participar activament en converses sobre estils de vida. 
● Expressar i demanar opinió sobre diferents marques de productes. 
● Descriure les seves pel·lícules favorites. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: referents culturals i artístics significatius (literatura, música, cinema, arts escèniques, etc.):  tendències 
(doblatge, origen de les produccions, música popular, etc.)  
Estratègics:  

● Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema  
● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, detalls rellevants)  
● Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la globalitat del text.  
● Identificació de mots desconeguts i extrapolació del seu significat a partir del context, en temes amb què s'està familiaritzat  
● Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, sufixos, prefixos, 

flexió...)  
● Preparació de la manera de comunicar els punts importants a transmetre, recorrent als recursos disponibles i limitant-hi el missatge, 

si escau. 
● Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars per facilitar-hi l'accés d'altri 

Discursius: comentari personal sobre objectes  
Lèxics: caràcter, comerç, entreteniment, gèneres audiovisuals, valoracions referides a productes audiovisuals 
Morfosintàctics: el grau comparatiu de l’adjectiu, regles de formació dels comparatius i les seves excepcions, el grau superlatiu de 
l’adjectiu, regles de formació dels superlatius i les seves excepcions, oracions de relatiu senzilles 
Foneticofonològics: weak forms, stressed syllables 
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RECURSOS: Llibre de text: Roadmap B1 (Pearson) / Plataforma del professor / Fotocòpies 

AVALUACIÓ: activitats avaluables 

 

UNITAT 5 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Comprendre textos relacionats amb la vestimenta. 
● Comprendre textos relacionats amb els avantatges i els desavantatges de diferents opcions d’habitatge. 
● Comprendre textos relacionats amb dieta i menjars. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Fer deduccions sobre diferents persones analitzant la seva vestimenta. 
● Explicar els avantatges i els desavantatges de diferents opcions d’habitatge, participant a converses informals. 
● Donar instruccions per elaborar una recepta de cuina. 
● Planificar el menú d’una ocasió especial. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: arquitectura tradicional i contemporània, plats o ingredients associats als àpats, menjars prohibits o 
connotats  
Estratègics:  

● Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema  
● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, detalls rellevants)  
● Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la globalitat del text.  
● Identificació de mots desconeguts i extrapolació del seu significat a partir del context, en temes amb què s'està familiaritzat  
● Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, sufixos, prefixos, 

flexió...)  
● Preparació de la manera de comunicar els punts importants a transmetre, recorrent als recursos disponibles i limitant-hi el missatge, 

si escau. 
● Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars per facilitar-hi l'accés d'altri 

Discursius: cartes i correus electrònics formals senzills 
Lèxics: comerç, roba i complements, tipus d’allotjament, tipus d’edifici, parts de l’edifici, noms de les habitacions, parts principals d’una 
habitació, alimentació 
Morfosintàctics: verbs modals de possibilitat i deducció, el primer i el 0 condicional, l’ús dels quantitatius (some, any, a lot of, enough of, a 
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bit of, many, much, too many, too much). 
Foneticofonològics: contractions, weak forms 

RECURSOS: Llibre de text: Roadmap B1 (Pearson) / Plataforma del professor / Fotocòpies 

AVALUACIÓ: Activitats avaluables 

 

UNITAT 6 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Comprendre textos relacionats amb tasques de la vida diària. 
● Comprendre textos relacionats amb problemes mediambientals. 
● Comprendre textos relacionats amb comportaments incívics. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Produir, amb cert detall, descripcions sobre situacions hipotètiques relacionades amb la vida diària. 
● Demanar i donar consells sobre situacions d’activitats incíviques. 
● Prendre part en discussions sobre els principals problemes mediambientals i les seves possibles solucions. 
● Demanar i respondre a peticions. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: el clima i les diferents estacions de l'any: temperatures i fenòmens naturals segons les regions  
Estratègics:  

● Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema  
● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, detalls rellevants)  
● Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la globalitat del text.  
● Identificació de mots desconeguts i extrapolació del seu significat a partir del context, en temes amb què s'està familiaritzat  
● Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, sufixos, prefixos, 

flexió...)  
● Preparació de la manera de comunicar els punts importants a transmetre, recorrent als recursos disponibles i limitant-hi el missatge, 

si escau. 
● Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars per facilitar-hi l'accés d'altri 

Discursius: comentari personal sobre esdeveniments culturals i socials  
Lèxics: vida domèstica, rutines domèstiques diàries o habituals, seguretat ciutadana i delictes, seguretat col·lectiva, seguretat ciutadana, 
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medi ambient 
Morfosintàctics: el segon condicional, estructures per donar consells, question tags 
Foneticofonològics: contractions, discurs encadenat, entonació de les question tags 

RECURSOS: Llibre de text: Roadmap B1 (Pearson) / Plataforma del professor / Fotocòpies 

AVALUACIÓ: activitats avaluables 

 

 

UNITAT 7 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Comprendre textos relacionats amb diferents cursos educatius. 
● Comprendre textos relacionats amb esdeveniments personals. 
● Comprendre textos relacionats amb objectes de viatge. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar amb eficàcia a converses sobre habilitats personals i cursos educatius. 
● Descriure diferents esdeveniments personals. 
● Explicar la utilitat de diferents objectes per a realitzar un viatge. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: activitats d’oci més populars, formes d’oci tradicionals i contemporànies, relacions familiars i 
intergeneracionals, festivitats i tradicions importants, festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants. activitats a l’aire lliure 
Estratègics:  

● Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema  
● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, detalls rellevants)  
● Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la globalitat del text.  
● Identificació de mots desconeguts i extrapolació del seu significat a partir del context, en temes amb què s'està familiaritzat  
● Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, sufixos, prefixos, 

flexió...)  
● Preparació de la manera de comunicar els punts importants a transmetre, recorrent als recursos disponibles i limitant-hi el missatge, 

si escau. 
● Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars per facilitar-hi l'accés d'altri 
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Discursius: relats de fets sobre anècdotes i experiències personals 
Lèxics: lleure, aficions, entreteniment, etapes de la vida, esports i activitat física, entorn 
Morfosintàctics: verbs modals per expressar habilitat, l’expressió del passat amb el past perfect, subordinació final amb to + infinitiu  
Foneticofonològics: weak forms, contractions 

RECURSOS: Llibre de text: Roadmap B1 (Pearson) / Plataforma del professor / Fotocòpies 

AVALUACIÓ: activitats avaluables 

 

UNITAT 8 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Comprendre textos relacionats amb normes de comportament social. 
● Comprendre textos de caràcter biogràfic. 
● Comprendre textos on es recomanen destinacions de vacances. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar, amb certa eficàcia, a converses on es compara com han anat canviant les normes de comportament social. 
● Fer presentacions sobre la vida de famosos. 
● Fer presentacions sobre espais naturals a on viatjar. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  relacions entre el professorat i l’alumnat , relacions entre els companys de classe , normes a l’aula  
Estratègics:  

● Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema  
● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, detalls rellevants)  
● Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la globalitat del text.  
● Identificació de mots desconeguts i extrapolació del seu significat a partir del context, en temes amb què s'està familiaritzat  
● Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, sufixos, prefixos, 

flexió...)  
● Preparació de la manera de comunicar els punts importants a transmetre, recorrent als recursos disponibles i limitant-hi el missatge, 

si escau. 
● Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars per facilitar-hi l'accés d'altri 

Discursius: correus electrònics personals 
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Lèxics: entorn, flora i fauna 
Morfosintàctics: verbs modals per expressar obligació i necessitat, l’oració passiva en present i passat, oracions de relatiu senzilles 
Foneticofonològics: weak forms, contractions, wh- 

RECURSOS: Llibre de text: Roadmap B1 (Pearson) / Plataforma del professor / Fotocòpies 

AVALUACIÓ: activitats avaluables 

 

 

UNITAT 9 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Comprendre textos relacionats amb els canvis i millores que s’han produït als espais comercials.  
● Comprendre narracions curtes sobre experiències personals.  
● Comprendre textos on es donen opinions personals sobre obres d’art. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Fer propostes de millora d’una llibreria local. 
● Narrar experiències personals i plantejar esdeveniments i resultats alternatius. 
● Oferir explicacions breus d’opinió sobre obres d’art. 
● Participar a converses on s’expressa una queixa sobre el servei rebut a un hotel o restaurant. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: horaris comercials i hàbits de consum, horaris comercials: obertura en festius i rebaixes, tipus i 
característiques dels establiments, museus i llocs d’interès cultural de rellevància internacional  
Estratègics:  

● Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema  
● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, detalls rellevants)  
● Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la globalitat del text.  
● Identificació de mots desconeguts i extrapolació del seu significat a partir del context, en temes amb què s'està familiaritzat  
● Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, sufixos, prefixos, 

flexió...)  
● Preparació de la manera de comunicar els punts importants a transmetre, recorrent als recursos disponibles i limitant-hi el missatge, 

si escau. 
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● Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars per facilitar-hi l'accés d'altri 
Discursius: relats de fets (històries) 
Lèxics: comerç, pagaments, preferència i aversió 
Morfosintàctics: l’oració passiva en present, passat i futur, el tercer condicional, respostes curtes (so, neither, nor, too, either) 
Foneticofonològics: stress, contractions, discurs encadenat 

RECURSOS: Llibre de text: Roadmap B1 (Pearson) / Plataforma del professor / Fotocòpies 

AVALUACIÓ: activitats avaluables 

 

UNITAT 10 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals i escrits: 

● Comprendre textos relacionats amb experiències escolars 
● Comprendre propostes de millora urbanes 
● Comprendre enquestes sobre l’aprofitament del temps a la feina 
● Comprendre entrevistes de treball 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar a debats sobre l’educació 
● Donar opinions sobre com millorar la ciutat 
● Dur a terme petites enquestes sobre hàbits de feina o estudi 
● Participar a simulacions d’entrevistes de treball 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics: característiques generals del sistema escolar, sistema de qualificacions, l'entorn laboral: horaris, 
calendari, festius, vacances, convencions referides a la vestimenta  
Estratègics:  

● Mobilització d’esquemes i informació prèvia sobre tipus de tasca i tema  
● Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, detalls rellevants)  
● Extrapolació del sentit d'un fragment a partir de la globalitat del text.  
● Identificació de mots desconeguts i extrapolació del seu significat a partir del context, en temes amb què s'està familiaritzat  
● Deducció del significat probable de mots desconeguts a partir de la identificació dels seus constituents (arrels, sufixos, prefixos, 

flexió...)  
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● Preparació de la manera de comunicar els punts importants a transmetre, recorrent als recursos disponibles i limitant-hi el missatge, 
si escau. 

● Paràfrasi simplificada dels punts principals de textos orals o escrits sobre temes familiars per facilitar-hi l'accés d'altri 
Lèxics: educació, avaluació, ocupació, tipus i llocs de feina 
Morfosintàctics: l’estil indirecte (reported statements), predicats verbals: verbs + ing i verbs + infinitiu + to, l’estil indirecte (reported 
questions) 
Foneticofonològics: contractions, weak forms, entonació a les direct and reported questions 

RECURSOS: Llibre de text: Roadmap B1 (Pearson) / Plataforma del professor / Fotocòpies 

AVALUACIÓ: activitats avaluables 

 

Intermedi B2.1 

 

UNITAT 1: COMMUNICATION 

OBJECTIUS:  
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions generals informals relacionades amb comunicació i 
xarxes socials.  

● 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, per exemple d’un podcast.  

Activitats de comprensió de textos escrits:  
● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes d’actualitat relacionats amb la comunicació i les xarxes 

socials.  
Activitats de producció i coproducció de textos orals:  

● Participar activament i adequadament en converses, reunions, discussions i debats formals en els àmbits públics, acadèmics o 
professionals.  

● Participació activa en converses i discussions informals. 
Activitats de producció i coproducció de textos escrits:  
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● 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.  

● Escriure un correu electrònic informal.  
● Escriure un informe relacionat amb noves tendències en comunicació.  

Activitats de mediació:  
● Traslladar oralment o per escrit a un tercer 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Lèxic: mitjans de comunicació, llengua i comunicació, ciència i tecnologia. 
Morfosintàctic: expressió del present, subject and object questions.  
Funcional: Expressió d’opinions sobre mitjans de comunicació i tendències en la comunicació. Donar i demanar dades personals. Referir-se 
a accions habituals o del món present. Referir-se a accions que succeeixen en el moment que es parla.  
Fonètic: schwa /ә/ 
Sociolingüístic i sociocultural: Relacions personals i convencions socials. Presència i ús general d’Internet i xarxes socials.  
Discursiu: Comprensió i producció d’informes senzills. Producció d’emails informals.  
Estratègic: Selecció del registre i les característiques discursives de la tipologia textual d’un informe.  
Intercultural: la llengua com a sistema semiològic. Comunicació verbal i no verbal. Relacions socioculturals.  

RECURSOS: Llibre de text: Macmillan English Hub B1+/B2-; Plataforma del professor: Google Classroom.  

READERS: Saving Private Ryan - Adapted from the novel by Max Allan Collins, based on the screenplay by Robert Rodat (lvl6) PEARSON 
READERS.  Man from the South and other Stories - Roald Dahl (lvl 6) PENGUIN READERS. 

AVALUACIÓ: 
Diagnostic evaluation: Writing: Informal email; Use of English 
Writing: Report. Write a report about new trends in communication. 
Speaking: a podcast about learning 
Oral mediation: explaining a text to a friend about how to behave using social media 

 

UNITAT 2: EXPERIENCES 

OBJECTIUS:  
Activitats de comprensió de textos orals:  
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● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions generals informals relacionades amb experiències 
personals.  

● 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.  

Activitats de comprensió de textos escrits:  
● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes d’actualitat relacionats amb experiències personals. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals:  
● Participar activament i adequadament en converses, reunions, discussions i debats formals en els àmbits públics, acadèmics o 

professionals.  
● Participació activa en converses i discussions informals.  
● Descriure experiències del passat, sentiments, reaccions, somnis, esperances o ambicions i responent els dels interlocutors amb 

comentaris adequats. 
Activitats de producció i coproducció de textos escrits:  

● 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.  

● Narrar de manera clara i estructurada i amb una extensió mitjana fets realitzats al passat.  
Activitats de mediació:  

● Traslladar oralment o per escrit a un tercer 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Lèxic: Fases de la vida. Experiències personals. Temps lliure.  
Morfosintàctic: Expressió de la perfectivitat amb el present perfect. Expressió del passat amb past simple. Expressió de l’habilitat en 
present i passat.  
Funcional: Expressió d’experiències passades i activitats que es volen fer. Expressar decisions del passat. Resoldre problemes. Demanar, 
donar i rebutjar permís.  
Fonètic: Entonació and stress in questions.  
Sociolingüístic i sociocultural: Activitats a l’aire lliure. Formes d’oci tradicionals i contemporànies. viatges i turisme. destinacions freqüents 
i hàbits. Els esports més populars.  
Discursiu: Entrada a un blog.  

RECURSOS: Llibre de text: Macmillan English Hub B1+/B2-; Plataforma del professor: Google Classroom.  

AVALUACIÓ: Writing: Narration. Tell about a life-changing decision. Speaking: Decisions in life, personal experiences. 
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UNITAT 3: ON THE MOVE 

OBJECTIUS:  
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions generals relativament extenses i animades 
relacionades amb experiències de viatge, vacances, relacions personals i socials.  

● 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.  

Activitats de comprensió de textos escrits:  
● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes d’acualitat o especialitzats.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals:  
● Participar activament i adequadament en converses, reunions, discussions i debats formals en els àmbits públics, acadèmics o 

professionals.  
● Participació activa en converses i discussions informals.  

Activitats de producció i coproducció de textos escrits:  
● Escriure en qualsevol suport correspondència formal dirigida a empreses, com ara un correu electrònic de queixa.  

Activitats de mediació:  
● Traslladar oralment o per escrit a un tercer 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Lèxic: mitjans de transport, tipus de vehicles, viatges i vacances, relacions personals i socials. 
Morfosintàctic: articles i quantificadors, expressió del passat: past simple, past continuous, past perfect. L’adjectiu (gradable and 
ungradable adjectives). Formació de substantius amb el sufix “-ion”. 
Funcional: explicació d’una experiència a un viatge, descripció de tipus de transports públics, descripció de tipus de comportaments, 
suggerències i justificacions d’eleccions, explicació d’un plan no ha sortit bé. Narració d’una història en passat.   
Fonètic: pronunciació de paraules amb el sufix “-ion” 
Sociolingüístic i sociocultural: normes de cortesia, cortesia lingüística i convencions, viatges i turisme, destinacions freqüents i hàbits, 
consciència ecològica.  
Discursiu: Composició d’una queixa per email. 

RECURSOS: Llibre de text: Macmillan English Hub B1+/B2-; Plataforma del professor: Google Classroom.  

AVALUACIÓ: 
Writing: Letter/e-mail of complaint (mediation) Write to an airline to complain about problems with your flight P-158 
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Speaking: explaining experiences related to means of transports in journeys. Talking about advantages and disadvantages of means of 
transports. 

 

UNITAT 4: CHANGE 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions generals informals relacionades amb canvis 
personals i propòsits. Comprendre amb detall l’argument d’un llibre o pel·lícula.  

● 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.  

Activitats de comprensió de textos escrits:  
● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes d’actualitat o llibres o pel·lícules.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals:  
● Participar activament i adequadament en converses, reunions, discussions i debats formals en els àmbits públics, acadèmics o 

professionals.  
● Participació activa en converses i discussions informals, per exemple opinant activament sobre llibres o pel·lícules, avenços 

tecnològics, ciència i tecnologia.  
Activitats de producció i coproducció de textos escrits:  

● 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.  

Activitats de mediació:  
● Traslladar oralment o per escrit a un tercer 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Lèxic: canvis personals, fases de la vida, avenços tecnològics. Ciència i tecnologia. Hàbits saludables.  
Morfosintàctic: expressió del futur (will, going to, present continuous), modals de probabilitat i predicció (may, might, could, will, going to). 
Funcional: Descripció de propòsits i plans. Explicació d’una pel·lícula o llibre. Expressió de la predicció. Argumentació de problemes, raons i 
conseqüències. Clarificacions i queixes.  
Fonètic: entonació i accentuació.  
Sociolingüístic i sociocultural: tradicions occidentals d’any nou, presència i ús general de les xarxes socials, referents culturals i artístics 
significatius 



45 
 

Discursiu: Article d’opinió sobre noves tecnologies.  

RECURSOS: Llibre de text: Macmillan English Hub B1+/B2-; Plataforma del professor: Google Classroom.  

AVALUACIÓ: 
Writing: Opinion essay. The role of digital technology P-159 
Speaking: New technology and changes in life. 

 

UNITAT 5: WORK AND BUSINESS 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions generals informals relacionades amb professions i 
activitats professionals.  

● 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.  

Activitats de comprensió de textos escrits:  
● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes d’actualitat relacionats amb activitats professionals i 

mediambientals.  
Activitats de producció i coproducció de textos orals:  

● Participar activament i adequadament en converses, reunions, discussions i debats formals i informals en els àmbits públics, 
acadèmics o professionals.  

● Prendre la iniciativa en una entrevista ampliant i desenvolupant les pròpies idees sense gaire ajuda.  
Activitats de producció i coproducció de textos escrits:  

● Escriure correspondència formal a una empresa.  
Activitats de mediació:  

● Traslladar oralment o per escrit a un tercer 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Lèxic: professions i activitats professionals, caracterització del treball i la professió, llocs de feina i sectors productius, medi ambient. 
Morfosintàctic: hàbits en passat (used to/would), la veu passiva. 
Funcional: Consells sobre treball, habilitats i interessos professionals. Expressió de l’opinió sobre els beneficis d’un lloc de feina i els canvis 
corresponents. Descripció i anàlisi d’una petita empresa. Descripció i explicació de negocis relacionats amb el medi ambient.  
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Fonètic: Entonació i ritme, consonants (silent consonants). 
Sociolingüístic i sociocultural: entorn laboral, conciliació de la vida laboral i familiar, descansos, pauses i motius justificats d’absència a la 
feina. Consciència ecològica general de la població.  
Discursiu: Carta formal de motivació per una empresa.  

RECURSOS: Llibre de text: Macmillan English Hub B1+/B2-; Plataforma del professor: Google Classroom.  

AVALUACIÓ: Cover letter (mediation) Help your friend get their dream job. Speaking: parlar sobre el lloc de treball, conciliació de la vida 
laboral i familiar i consells al lloc de feina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITAT 6: SPORTS AND HOBBIES 
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OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions generals informals relacionades amb aficions, esport i 
jocs.  

● 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.  

 
Activitats de comprensió de textos escrits:  

● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes d’actualitat relacionats amb aficions, esport i jocs.  
Activitats de producció i coproducció de textos orals:  

● Participar activament i adequadament en converses, reunions, discussions i debats formals i informals en els àmbits públics, 
acadèmics o professionals.  

● Fer presentacions prèviament preparades.  
Activitats de producció i coproducció de textos escrits:   

● 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.  

Activitats de mediació:  
● Traslladar oralment o per escrit a un tercer 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Lèxic: Esports, videojocs, hobbies, activitats de temps lliure, activitats culturals.   
Morfosintàctic: modals d’obligació, el temps perfectiu (present perfect continuous). 
Funcional: Descripció d’un esport o joc. Discurs persuasiu sobre videojocs. Descripció de aficions i activitats de temps lliure. Exposició de 
l’experiència de provar noves activitats. Expressió de l’opinió. 
Fonètic: Entonació per expressar opinions. Ritme: pauses.  
Sociolingüístic i sociocultural: esports populars, l’oci passiu, museus i jocs d’interès cultural, música, teatre i dansa popular tradicional.  
Discursiu: Article d’opinió sobre una afició, un esport o una activitat de temps lliure.  

RECURSOS: Llibre de text: Macmillan English Hub B1+/B2-; Plataforma del professor: Google Classroom.  

AVALUACIÓ: Writing: Informal article. Write an article for a magazine about your favourite hobby, sport or free time activity. 
Speaking: Esports i hobbies 

UNITAT 7: FOOD 
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OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions generals informals relacionades amb alimentació, 
restaurants i menjar.  

● 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.  

Activitats de comprensió de textos escrits:  
● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes d’actualitat relacionats amb menjar i restaurants.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals:  
● Participar activament i adequadament en converses, reunions, discussions i debats formals i informals en els àmbits públics, 

acadèmics o professionals.  
● Fer presentacions prèviament preparades.  

Activitats de producció i coproducció de textos escrits:  
● Comunicar-se amb seguretat i eficàcia en fòrums en què s’expressen notícies i punts de vista. Escriure un comentari a un fòrum.  

Activitats de mediació:  
● Traslladar oralment o per escrit a un tercer 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Lèxic: alimentació, ingredients, receptes, hàbits alimentaris, dietes.  
Morfosintàctic: modals d’especulació i deducció. Comparatius i superlatius. (the...the...). 
Funcional: Descripció de restaurants i menjar. Especulacions i deduccions sobre menjar. Comparació de diferent tipus d’aliments. 
Comparació d’una varietat de solucions i elecció de la millor. Suggerències.  
Fonètic: producció de diftongs. 
Sociolingüístic i sociocultural: Tipus d’establiments de restauració, comportament durant els àpats, convencions a l’hora de pagar 
(propines, convidar, compartir, etc.).  
Discursiu: Text a favor/en contra 

RECURSOS: Llibre de text: Macmillan English Hub B1+/B2-; Plataforma del professor: Google Classroom.  

AVALUACIÓ: 
Writing: redacció de a favor i en contra d’un tema relacionat amb innovació i tecnologia  
Speaking: menjar i hàbits alimenticis. 

UNITAT 8: INNOVATION 
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OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions generals informals relacionades amb problemes 
sobre creativitat i estratègies per resoldre’ls.  

● 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 relacionats amb noves tecnologies. 

Activitats de comprensió de textos escrits:  
● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes d’actualitat relacionats amb noves tecnologies i 

invencions.  
Activitats de producció i coproducció de textos orals:  

● Participar activament i adequadament en converses, reunions, discussions i debats formals i informals en els àmbits públics, 
acadèmics o professionals.  

● Fer presentacions prèviament preparades.  
Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 

● Descriure amb detall i amb una extensió mitjana un producte o un invent.  
Activitats de mediació:  

● Traslladar oralment o per escrit a un tercer 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Lèxic: noves tecnologies, invencions, TIC i avenços tecnològics.  
Morfosintàctic: frases relatives, la condició (zero conditional and first conditionals with modals and imperatives. 
Funcional: explicació del funcionament d’un ivent. Suggerència i anàlisi d’idees creatives. Descriure  un producte nou. Consells per elegir un 
aparell electrònic. Elaboració i descripció d’instruccions.   
Fonètic: accentuació a l’oració. Expressió correcta de les contraccions.  
Sociolingüístic i sociocultural: Nous tipus d’avenços tecnològics, invencions.  
Discursiu: Missatges en fòrums i xarxes socials. 

RECURSOS: Llibre de text: Macmillan English Hub B1+/B2-; Plataforma del professor: Google Classroom.  

AVALUACIÓ:  
Writing: Missatge a un fòrum 
Speaking: Innovació i tecnologia.  

UNITAT 9: THE ARTS 
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OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions generals informals relacionades amb l’art de contar 
històries.  

● 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 relacionats amb les arts. 

Activitats de comprensió de textos escrits:  
● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes d’actualitat sobre teatre i literatura.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals:  
● Participar activament i adequadament en converses, reunions, discussions i debats formals en els àmbits públics, acadèmics o 

professionals.  
● Participació activa en converses i discussions informals, per exemple opinant activament sobre les arts.  

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure informes d’extensió mitjana d’estructura clara i en format convencional en què s’exposi un assumpte amb cert detall i es 

desenvolupi una opinió sobre un esdeveniment d’art. 
Activitats de mediació:  

● Traslladar oralment o per escrit a un tercer 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.  

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Lèxic: art, activitats culturals, teatre i accions relacionades. 
Morfosintàctic: la condició (second  conditional), l’estil indirecte (reported speech). 
Funcional: Suggeriment de millores d’una proposta. Planificació d’un esdeveniment d’art. Explicació d’una conversa. Creació d’una història 
colaborativa. Descriure un llibre o una pel·lícula.  
Fonètic: pronunciació correcta dels fonemes /ʧ/,/ʃ/ i /k/ 
Sociolingüístic i sociocultural: Referents culturals i artístics significatius. Les arts escèniques. Hàbits i referents destacables. Teatre i 
cinema.  
Discursiu: Ressenya d’un esdeveniment d’art.   

RECURSOS: Llibre de text: Macmillan English Hub B1+/B2-; Plataforma del professor: Google Classroom.  

AVALUACIÓ: Review (mediation) Write a review about an art event you attended. P-184 
Speaking: art i cultura 

UNITAT 10: PSYCHOLOGY  
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OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions generals informals relacionades amb psychology and 
choices.  

● 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 relacionats amb psychology and routines. 

Activitats de comprensió de textos escrits:  
● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes d’actualitat sobre pensament irracional.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals:  
● Participació activa en converses i discussions informals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits:  
● Escriure informes d’extensió mitjana d’estructura clara i en format convencional en què s’exposi un assumpte amb cert detall i es 

desenvolupi una opinió. 
Activitats de mediació:  

● Traslladar oralment o per escrit a un tercer 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Lèxic: psicologia, característiques personals, emocions.  
Morfosintàctic: la condició (third conditional, should have + past participle) 
Funcional: Expressió de versions diferents del passat. Expressió de errors del passat. Expressió de desitjos i penediments. Planificació de 
llistes de tasques pendents. Expressió i acceptació de disculpes.  
Fonètic: èmfasi i sons vocàlics. 
Sociolingüístic i sociocultural: característiques del raonament occidental.  
Discursiu: Escriure un informe. 

RECURSOS: Llibre de text: Macmillan English Hub B1+/B2-; Plataforma del professor: Google Classroom.  

AVALUACIÓ: speaking: psicologia i creixement personal 
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Intermedi B2.2 

 

UNITAT 1: COMMUNICATION 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre el contingut de converses telefòniques 
● Comprendre un reportatge d’actualitat sobre llengües minoritàries 

Activitats de comprensió de textos escrits:  
● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes d’actualitat relacionats amb llengües minoritàries 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar pràcticament en una conversa per expressar l’opinió sobre la comunicació en diferents cultures i  parlar de diferents tipus 

de comunicació escrita 
● Participar en una conversa telefònica 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure correspondència personal 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístic i sociocultural: gestualitat, convencions de la conversa telefònica; minories lingüístiques al Regne Unit 
Estratègic: Inferències de significats a partir d’elements lingüístics en la comprensió de textos escrits 
Funcional: Demanar i donar dades personals 
Discursiu: converses telefòniques 
Lèxic: llengua i comunicació 
Intercultural: comunicació no verbal, llengües infravalorades 
Morfosintàctic: 

● Subject questions, indirect questions, questions with prepositions (NC) 
● Contrast between present perfect simple and continuous 
● Stative & dynamic verbs 
● Expressing duration with for. Contrast between for and since 
● Already, yet, not yet 
● Verbs plus prepositions (hear of, confuse with, prevent from...) 

Fonètic: 
Strong and weak form of “have” as auxiliary verb; strong and weak form of “been” 
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Assimilació  
Reconeixement de l’entonació interrogativa segons els tipus de preguntes 

RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 1 

AVALUACIÓ: 
Writing: Escriure un correu electrònic en registre informal 
Listening: gap filling video minority languages 
Reading article the Internet: Multiple choice 
Use of English multiple choice 

 

UNITAT 2: ESCAPE 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre un  reportatge d’actualitat sobre unes vacances per aprendre diverses habilitats 
Activitats de comprensió de textos escrits: 

● Comprendre informació detallada de textos sobre viatgeres del passat 
● Comprendre un article 
● Llegir correspondència formal: una carta de reclamació.  
● Comprendre textos periodístics: dos articles biogràfics i un article temàtic. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar activament en converses informals sobre viatges i aventures, successos i experiències passades, descrivint-hi en detall 

fets experiències i sentiments.  
● Participar en converses i debats sobre vacances i diferents formes de transport.  
● Reaccionar a una història amb comentaris adequats. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes on es recullen les idees principals 
● Escriure correspondència personal 
● Escriure correspondència formal dirigida a institucions 

Activitats de mediació:  
Mediar oralment per narrar un incident en el passat 
Mediar per escrit: carta de queixa 
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CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístic i sociocultural:  
Varietats: anglès britànic i americà 
Estratègics: 

• Mobilització d’esquemes d’informació prèvia sobre el tipus de tasca i tema 

• Estratègies interacció 
Funcional:  Narrar i preguntar sobre un succés passat 
Discursiu: Seqüència narrativa 
Lèxic:  

• Encapçalament i tractament de cartes formals 

• Adjectius per descriure sentiments 

• Anglès americà 

• Vacances i viatges 

• Art 
Intercultural: Existència de varietats lingüístiques 
Morfosintàctic: 

• Formes narratives: past simple and continuous, past perfect simple and continuous 

• Time clauses with when, while, before, after, afterwards, as soon as, by the time, once 

• already and just in past perfect 
Fonètic:  

• Fonemes consonàntics i els seus al·lòfons necessaris per a la comprensió de les varietats RP i General American. 

• “r”ròtica en posició medial a final en American English 
• Pronunciació correcte dels sons consonàntics: /ʃ/ anxious /ˈæŋk·ʃәs/;/ˈfj/ furious  /ˈfjʊә·ri·әs/ i reducció de sÍl·labes (miserable) 

• Entonació a les exclamacions 

RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 2 

AVALUACIÓ: 
Correu electrònic en registre formal: carta de queixa per mediar entre un amic i un hotel 
Narrativa: Missatge en una botella narrant l’experiència passada a una illa deserta 
Listening: multiple matching 
Mediació oral: contar una història 
Producció oral: parlar del viatges i vacances 
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UNITAT 3: INVEST 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions informals: una conversa entre dos amics sobre 
prediccions sobre el futur, raonant la seva opinió. 

● Comprendre documentals, notícies i reportatges d’actualitat, entrevistes: un programa de ràdio fa prediccions sobre les feines i 
ocupacions del futur. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos periodístics: tres articles sobre diversos aspectes relacionats amb la feina i els doblers (On invertir millor el nostre 

temps i els nostres doblers, com establir objectius realistes i planejar el nostre futur, i un darrer article sobre el valor i significat de 
l’or). 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar activament en converses i discussions informals fent hipòtesis sobre el futur del món laboral.  
● Participar en converses formals sobre l’aprenentatge, del pensament i el coneixement.  
● Fer presentacions preparades prèviament sobre els propis plans de futur i accions específiques a dur a terme durant l’any, indicant la 

probabilitat de que algun fet ocorre o no. 
Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 

● Prendre notes on es recullen les idees principals: un assaig argumentatiu avantatges i inconvenients. 
Activitats de mediació: 

• Mediació oral per explicar dos articles 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístic i sociocultural: 

• Entorn laboral 

• Medi ambient 
Estratègics:  

• Comprensió de textos escrits: skimming 

• Estratègies de compensació 
Funcional: Demanar i donar informació sobre accions del futur 
Discursiu: Seqüència expositiva 
Lèxic:  

• Feina i activitat professional 

• Medi ambient 
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• Avanços tecnològics 

• Derivació per sufixació 
Morfosintàctic: 

• Future forms: will, going to, present continuous, future continuous, future perfect, future perfect continuous, present simple 

• Expressing possibility in the future: will, likely, unlikely, bound to, sure to happen, might 

• Noun suffixes 
Fonètic:  

• Cononantisme: /l/ 

• Entonaciö: expressing certainty 

• Accents a substantius amb sufixes 

RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 3 
Llibre de lectura Holes (durant un trimestre) 

AVALUACIÓ:  
Use of English: word formation cloze 
A balanced opinion essay 

 

UNITAT 4: CREATIVITY 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre amb el suport d’imatges, presentacions, xerrades o discursos públics, acadèmics o professionals: un podcast sobre un 
concurs d’invencions i tecnologia, un programa de ràdio sobre una investigació sobre la creativitat, un podcast sobre el yarn-
bombing.  

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions informals: dos amics discutint i opinant sobre els 
elements més importants a la educació. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos periodístics: tres articles sobre diversos aspectes relacionats amb la tecnologia (un concurs sobre idees 

creatives, una invenció per solucionar la sequera, com fomentar la creativitat professional). 
● Comprendre el contingut, la intenció i les implicacions de notes, missatges i correspondència personal: un resum sobre l’ 

aprenentatge creatiu i memorístic, una entrada a un blog defensant un estil d’aprenentatge. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
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● Fer presentacions preparades prèviament sobre invencions i processos i com es fan les coses.  
● Participar activament en converses i discussions informals desenvolupant la pròpia opinió sobre una sèrie de fotografies de 

despatxos.  
● Participar en converses formals sobre la creativitat i diverses condicions favorables o desfavorables per al seu desenvolupament.  
● Exposar la pròpia opinió e intentar convèncer a altres participants sobre temes com l’educació i les qualitats d’un bon professor. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes on es recullen les idees principals: escriure resums parafrasejats, amb ús de sinònims, canvis gramaticals i altres 

estratègies. 
Activitats de mediació:  

● Simplificació: Resumir un text 
● Amplificació: paràfrasis 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístic i sociocultural: Educació 
Estratègics: 

• Mobilització d’esquemes d’informació prèvia sobre el tipus de tasca i tema 

• Estratègies de planificació 
Funcional: Expresar l’opinió, persuadir, intentar canviar l’opinió d’un altre 
Discursiu: Connexió textual 
Lèxic:  

• Avenços tecnològics 

• Medi ambient: fenòmens atmosfèrics 

• Llocs de feina 

• Formació, educació 

• Famílies lèxiques; falsos amics 
Intercultural: Reflexió sobre el funcionament de les llengües i els seus components 
Morfosintàctic: 

• Passive forms in present simple, present continuous, past simple, will, going to, past perfect 

• Passive with verbs with two objects 

• Causative have and get 
Ortotipogràfic: Producció ortogràficament correcte d’homòfons 
Fonètic:  

• Assimilació 

• Weak forms: be 
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RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 4 

AVALUACIÓ: Writing a summary 

 

UNITAT 5: MIND 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre amb el suport d’imatges, presentacions, xerrades o discursos públics, acadèmics o professionals: un expert parlant 
sobre el cervell i les funcions de cada hemisferi. 

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions informals: dues persones compartint experiències 
sobre personals infantils, un grup de persones opinant sobre situacions que consideren avorrides, tres companys de feina parlant 
sobre el vandalisme. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Identificar ràpidament el contingut i la importància de notícies: cinc articles sobre diferents temes relacionats amb la ment (l’amnèsia 

infantil, l’avorriment, cinc tipus d’avorriment, el mite de les dues meitats del cervell, consells per llevar-se un anell atascat) 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Participar activament en converses i discussions informals sobre les memòries de la pròpia infància i diferents situacions que es 
poden considerar avorrides.  

● Participar en converses formals sobre emocions i conducta.  
● Fer presentacions preparades prèviament sobre diferents problemes, tot proposant diferents solucions per les mateixes. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure informes: un article aconsellant sobre un problema, raonant el procés. 

Activitats de mediació: 
● Escriure un article per donar consell 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Estratègics: 

• Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements significatius lingüístics 

• Estratègies d’inferència 
Funcional: Fer descripcions referents a experiències 
Discursiu: Elements prosòdics 
Lèxic:  
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• Estats d’ànim 

• Edat i fases de la vida 
Morfosintàctic: 

• Verb patterns with infinitive, -ing, bare infinitive 

• Verbs with two patterns with a change of meaning: remember, forget, regret, stop 

• Adjectius i noms seguits de preposició 

• Relacions lògiques: causa. due to 

• Connectors: in other words, i.e., for instance, such as 

• Phrasal verbs with out and up 
Fonètic: Phrase stress 

RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 5 

AVALUACIÓ: 
Writing an article 

 

UNITAT 6: COMMUNITY 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre declaracions i missatges, anuncis, avisos i instruccions detallats, transmesos en viu o per mitjans tècnics: un programa 
de ràdio sobre tendències d’estil de vida i diferents formes de convivència. 

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions informals: tres converses curtes en diferents 
contextos on s’inicia la conversa amb una persona desconeguda. 

● Comprendre documentals, notícies i reportatges d’actualitat, entrevistes: un podcast sobre associacions online i els seus beneficis. 
 
Activitats de comprensió de textos escrits: 

● Identificar ràpidament el contingut i la importància de notícies: Un article sobre una comunitat japonesa a Sao Paulo. 
● Comprendre textos periodístics: un article sobre vivenda i convivència. 
● Comprendre informació detallada de textos de referència: una descripció de associacions diverses, una descripció de dades 

estadístiques sobre la conciliació familiar. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Participar en converses formals sobre diferents cultures i comunitats del món.  
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● Participar activament en converses i discussions informals sobre els avantatges i inconvenients de viure sol, en parella, amb amics o 
en família.  

● Participar amb seguretat en transaccions i gestions habituals sol.licitant i donant informació sobre la pertinença a una associació, un 
grup o una comunitat.  

● Prendre la iniciativa en una entrevista desenvolupant les pròpies idees, quan la interacció es produeix amb una persona 
desconeguda.  

● Fer presentacions preparades prèviament sobre dades de la realitat per inferir conclusions sobre un aspecte determinat. 
Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 

● Prendre notes prou detallades sobre les dades reflexades a una gràfica: la participació en grups i societats segons el gènere.  
Activitats de mediació: 

● Comentar gràfiques 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístic i sociocultural: 

• L’habitatge 

• Relacions personals i convencions socials 
Estratègics: 

• Identificació de les idees principals mitjançant l’escolta atenta 

• Estratègies de control i reparació 
Funcional: Donar i demanar informació sobre un fet 
Lèxic:  

• Habitatge 

• Relacions personals i socials 
Intercultural: Diversitat de les cultures 
Morfosintàctic: 

• Articles definit, indefinit 

• Quantificadors 

• verb collocations 
Fonètic: Weak forms: of 

RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 6 
Llibre de lectura: The Curious Incident of the Dog in the Night-time (durant un trimestre) 

AVALUACIÓ: Writing: Describing data 
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UNITAT 7: RULES 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre amb detall i amb independència del canal el que es diu en transaccions i gestions de caràcter més o menys habitual: 
quatre històries sobre objectes perduts i posteriorment retrobats. 

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions informals: dues persones comentant una normativa 
laboral. Una conversa entre tres amics sobre el pagament de taxes d’aparcament i els cotxes elèctrics.  

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Identificar ràpidament el contingut i la importància de notícies: contaminació ocasionada pels cotxes. 
● Comprendre informació detallada de textos de referència: estratègies de comprensió lectora (elipsis), anàlisi d’una entrada al 

diccionari. 
● Comprendre el contingut, la intenció i les implicacions de notes, missatges i correspondència personal: una entrada a un blog sobre 

objectes perduts, diferents campanyes promogudes per una pàgina web. 
● Comprendre textos periodístics: dos articles (noves lleis laborals, les idees del psicòleg Barry Schwartz) 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar activament en converses i discussions informals sobre crims i la justícia, sobre l’ús del telèfon a la feina i l’enviament de 

missatges fora de l’horari de feina.  
● Prendre la iniciativa en una entrevista desenvolupant les pròpies idees, expressant acord i desacord.  
● Participar en converses formals, fent deduccions en base a una notícia periodística. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: escriure correspondència formal dirigida a una institució per exposar una opinió 
● Escriure correspondència formal dirigida a institucions: una carta persuasiva per donar suport a una campanya. 

Activitats de mediació: 
● Una descripció de dades estadístiques. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Estratègics: 

• Mobilització d’esquemes d’informació prèvia sobre el tipus de tasca i tema 

• Estratègies d’anticipació 
Funcional: Expressar acord o desacord 
Discursiu: Interacció 
Lèxic:  

• Infraccions i penalitzacions 

• Telecomunicacions 
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Morfosintàctic: 

• Expressing possibility and probability, strong obligation, lack of obligation, necessity, prohibition, permission, deduction 

• Prefixes 
Fonètic: Have in past modals 

RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 7 

AVALUACIÓ: Writing: Formal letter 

 

UNITAT 8: OLD AND NEW 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions informals: una conversa entre dos amics a un festival 
de llums. 

● Comprendre amb detall els arguments principals, les actituds i les idees que destaquen els interlocutors a converses i discussions 
formals: una xerrada d’un historiador sobre alimentació i els diferents intercanvis d’aliments que es dugueren a terme al descobriment 
d’amèrica. 

● Comprendre documentals, notícies i reportatges d’actualitat, entrevistes: una entrevista amb un expert en tecnologia sobre els 
beneficis i inconvenients de la xarxa. 

Activitats de comprensió de textos escrits 
● Comprendre informació detallada de textos de referència: descripcions de diferents generacions i les persones que les conformen. 
● Comprendre textos periodístics: una crítica d’un circ. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar activament en converses i discussions informals sobre tecnologia i com utilitzem Internet al nostre dia a dia. 
● Fer presentacions preparades prèviament descrivint a persones i parlant sobre les característiques de diferents generacions, i sobre 

les impressions personals d’un event.  
● Participar amb seguretat en transaccions i gestions habituals sol.licitant i donant informació sobre aliments.  

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure notes, anuncis i missatges: una crítica online sobre un esdeveniment o espectacle. 

Activitats de mediació:  

• Mediació oral: opinions crítiques. 
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CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístic i sociocultural: 

• Menjars i àpats 

• Salut 

• Lleure i cultura 
Estratègics: 

• Identificació de les idees principals mitjançant l’escolta atenta 

• Estratègies de planificació 
Funcional: Expressar emocions i sentiments 
Discursiu: Mecanismes de referències 
Lèxic: 

• Ciència i tecnologia 

• Esport 

• Alimentació i dieta 

• Salut 

• Activitats culturals 
Morfosintàctic: 

• Oracions subordinades relatives 

• Oracions de relatiu reduïdes com a complement del nom i com a complement adverbial 

• Adjectius + preposició 
Fonètic: Entonació: pauses a les oracions de relatiu 

RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 8 

AVALUACIÓ: Writing a review about a restaurant 

 

UNITAT 9: NIGHTLIFE 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions informals: una persona parlant sobre els seus patrons 
de son. 

● Comprendre amb detall els arguments principals, les actituds i les idees que destaquen els interlocutors a converses i discussions 
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formals: un debat a un ajuntament parlant sobre una proposta de crear una zona de restauració. 
● Comprendre documentals, notícies i reportatges d’actualitat, entrevistes: una entrevista amb una persona que ha viscut a Noruega. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre informació detallada de textos de referència: un text sobre creences sobre la lluna a diferents cultures. 
● Comprendre informació específica de textos oficials: un informe d’una reunió a un ajuntament. 
● Comprendre textos periodístics: un article sobre patrons de son. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar activament en converses i discussions informals sobre diferents condicions climatològiques i estils de vida. 
● Fer presentacions preparades prèviament sobre una estació de l’any al país de l’alumne, parlar sobre hàbits d’oci nocturn. 
● Participar amb seguretat en transaccions i gestions habituals sol.licitant i donant informació.  
● Participar en converses formals aprenent com es pot interrompre una conversa d’una forma apropiada. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure informes en que s’exposi amb cert detall: un informe d’un ajuntament sobre una nova proposta. 

Activitats de mediació: 
● Mediació oral: argumentar beneficis o desavantatges. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Estratègics: Inferències de significats a partir d’elements lingüístics en la comprensió de textos escrits. Estratègies d’interacció 
Funcional: Demanar i donar la paraula, interrompre i deixar parlar 
Discursiu: Recursos per presa, manteniment i cessió del torn de paraula 
Lèxic: Fenòmens admosfèrics 
Intercultural: Interès envers el funcionament de les llengües 
Morfosintàctic: 

• L’adjectiu i l’adverbi 

• Aspecte habitual:  used to / would 
Fonètic: Dropped syllables 

RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 9 

AVALUACIÓ: A report 
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UNITAT 10: SENSES 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre declaracions i missatges, anuncis, avisos i instruccions detallats, transmesos en viu o per mitjans tècnics: un podcast 
sobre la classificació tradicional dels gustos en quatre grups. 

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions informals: dues persones identificant  expressant 
diferències entre dues fotografies. 

● Comprendre documentals, notícies i reportatges d’actualitat, entrevistes: un programa de radio sobre l’humor a diferents cultures i 
circumstàncies. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre el contingut, la intenció i les implicacions de notes, missatges i correspondència personal: dues descripcions d’una 

mateixa fotografia. 
● Comprendre textos periodístics: un article sobre com el mon que percebem és una il·lusió. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar activament en converses i discussions informals descrivint una sèrie d’imatges, desenvolupant les diferències entre veure i 

observar.  
● Fer presentacions preparades prèviament descrivint i classificant una actuació, comèdia o sèrie utilitzant un llenguatge apropiat.  
● Prendre la iniciativa en una entrevista desenvolupant les pròpies idees sobre gustos i sabors.  
● Descriure amb el llenguatge apropiat un aliment. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes prou detallades: una descripció d’un cafè. 

Activitats de mediació:  

• Transmetre per escrit a un tercer el contingut de textos escrits. Escriure un carta formal sol·licitant feina 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístic i sociocultural: Consum 
Estratègics:Mobilització d’esquemes d’informació prèvia sobre el tipus de tasca i tema. Estratègies d’execució 
Funcional: Demanar confirmació de la comprensió 
Discursiu: Seqüències descriptives 
Lèxic: Compres i consumisme 
Morfosintàctic: 

• Ordre dels adjectius 

• Oracions consdicionals 
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Fonètic: Word stress in adjectives 

RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 10 

AVALUACIÓ: Letter of application 

 

UNITAT 11: MEDIA 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre amb detall i amb independència del canal el que es diu en transaccions i gestions de caràcter més o menys habitual: 
tres històries esperançadores i positives. 

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions informals: dues persones parlant sobre una història o 
una notícia a una altra persona. 

● Comprendre documentals, notícies i reportatges d’actualitat, entrevistes: dues persones entrevistades sobre la manera de consumir 
notícies. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre instruccions: estratègies de lectura (comprendre oracions complexes a un text). 
● Identificar ràpidament el contingut i la importància de notícies: notícies digitals. 
● Comprendre textos periodístics: quatre articles (Binge-watching, com les notícies negatives son més atractives per al lector, un article 

sobre Buzzfeed, listicles), un assaig d’opinió sobre la transformació d’internet en un medi massiu de difusió de notícies. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Participar activament en converses i discussions informals sobre els hàbits televisius i les pròpies preferències.  
● Participar en converses formals sobre notícies periodístiques desenvolupant les pròpies idees, rebre una narració i reproduir-la amb 

els recursos propis.   
● Prendre la iniciativa a una entrevista sobre el paper de les noves tecnologies al mon periodístic. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure informes en que s’exposi amb cert detall: un assaig d’opinió amb estil formal. 

Activitats de mediació: 
● Mediació oral: recomanar a un amic una web. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Sociolingüístic i sociocultural: Mitjans de comunicació 
Estratègics:  Inferències de significats a partir d’elements lingüístics en la comprensió de textos escrits. Estratègies d’interacció 
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Funcional: Expressar opinió i preferències 
Discursiu: Seqüència expositiva 
Lèxic:  

• Mitjans de comunicació 

• Sufixació 
Intercultural: Interès envers el funcionament de les llengües 
Morfosintàctic:  

• Estil indirecte 

• reporting verbs 
Fonètic: Weak syllables in reporting verbs 

RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 11 

AVALUACIÓ: An opinion essay 

 

UNITAT 12: LIFE STAGES 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre amb el suport d’imatges, presentacions, xerrades o discursos públics, acadèmics o professionals: un programa de ràdio 
un sis persones parlen dels seus empenediments i males decisions. 

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions informals: quatre persones parlen sobre diferents 
moments on es prengueren decisions irreversibles. Sis persones parlant sobre el nombre ideal de fills. 

● Comprendre documentals, notícies i reportatges d’actualitat, entrevistes: un programa de ràdio sobre els hipsters. 
Activitats de comprensió de textos escrits: 

● Comprendre el contingut, la intenció i les implicacions de notes, missatges i correspondència personal: un llistat de coses sobre les 
que s’empenedeixen les persones, un qüestionari sobre els hipsters. 

● Comprendre textos periodístics: un article sobre l’empenediment i les decisions vitals equivocades, una biografia sobre un atleta. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Fer presentacions preparades prèviament la família i els amics, descrivint-los.  
● Participar amb seguretat en transaccions i gestions imaginàries sol.licitant i donant informació.  
● Participar activament en converses i discussions informals sobre els moments de la vida més importants.  
● Prendre la iniciativa en una entrevista desenvolupant les pròpies idees, responent a un qüestionari.  
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● Participar en converses formals reflexionant sobre diferents decisions i arrepentiments utilitzant el llenguatge adequat.  
Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 

● Escriure notes, anuncis i missatges: una biografia d’una persona famosa o admirada. 
Activitats de mediació: 

● Mediació oral: associar tribus urbanes amb diferents perfils. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Estratègics: Identificació de les idees principals mitjançant l’escolta atenta. Estratègies de compensació 
Funcional: Informar sobre rutines i hàbits 
Discursiu: Elements ortotipogràfics 
Lèxic: Relacions personals 
Intercultural: Diversitat de les cultures 
Morfosintàctic: Condicionals tipus 3. I wish / If only 
Fonètic: Sentence stress in conditional sentences 

RECURSOS: Voyage B2 Coursebook and Workbook Unitat 12 

AVALUACIÓ: A proposal 

 

Avançat C1.1 

 

UNITAT 1: Language 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre converses relacionades amb la pròpia professió o activitat acadèmica. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre llengües i el seu aprenentatge. 
● Comprendre programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències sobre l’adquisició del llenguatge. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
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● Comprendre articles i altres textos periodístics sobre  llengües i el seu aprenentatge 
● Comprendre missatges a fòrums web i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles periodístics. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● 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. 

● Fer presentacions sobre el seu aprenentatge de llengües. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses informals. 
● Participar en converses i discussions formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una conferència que tracta temes acadèmics i d’educació, transcrivint la informació de manera tan 

precisa i propera a l'original que les notes puguin ser útils a altres persones. 
● Escriure correspondència persona i comunicar-se en fòrums virtuals. 
● Escriure correspondència formal expressant opinions. 
● Escriure textos de caràcter acadèmic. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Parefrasejar 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Educació: formació durant tota la vida. 
● Minories lingüístiques: estatus, situació, drets lingüístics, etc. 
● Contacte de llengües: situacions de bilingüisme, influències, etc. 

Estratègics:  
● Explotació creativa del repertori de vocabulari per usar circumloquis de manera efectiva en gairebé qualsevol situació. 
● Adaptació del llenguatge (sintaxi, expressions idiomàtiques, argot) per fer-se entendre a qui no hi està familiaritzat. 
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Funcionals:  
● Presentar-se i presentar algú 
● Anunciar; informar 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu: varietat de llengua, registre i estil. 
● Cohesió textual: organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual 
● Debats i taules rodones sobre temes de certa complexitat, d’interès personal, acadèmic o professional. 
● Apunts en xarxes socials 

Lèxics:  
● Identitat personal 
● Educació i activitats acadèmiques 
● Oci i cultura 
● Informació i mitjans de comunicació 
● Sinonímia, antonímia, polisèmia, homonímia. 

Interculturals: 
● Llengua i societat 
● Evolució de les llengües 
● Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme 

Morfosintàctics:  
● Adverbis 
● Aspecte perfectiu 

Ortotipogràfics: 
● Correcta puntuació i ús dels signes ortogràfics, amb especial menció del punt i coma. 

Foneticofonològics: 
● Reconeixement de les relacions més habituals entre sons vocàlics i stressed vowels. 
● Producció dels sons a paraules amb el grup <ea>, <ee>, <ie>, <ei> 
● Producció correcta del fonema schwa 
● Accent dels elements lèxics aïllats amb preeminència del accent greu i no accentuació dels sufixos. 
● Producció correcta de les formes reduïdes y débils:+ shwa. 
● Entonar correctament les oracions enunciatives,exclamatives i interrogatives segons els tipus de preguntes 

RECURSOS: Llibre de text: Empower C1 Unit 1; Plataforma web. 
Lectures per a tot el curs:  

● Articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 
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● Readers 

BOY, Roald Dahl 
THE REMAINS OF THE DAY,  Kazuo Ishiguro 
GOODBYE, VITAMIN, Rachel Khong 
THE NO. 1 LADIES' DETECTIVE AGENCY,  Alexander McCall Smith 
NEVER LET ME GO, Kazuo Ishiguro 
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS, Agatha Christie 
DISGRACE, J. M. Coetzee 
THE BROOKLYN FOLLIES, Paul Auster 
TEACHER MAN, Frank McCourt 

NEW BOY, Tracy Chevalier 
TIMBUKTU, Paul Auster 
THE KITE RUNNER, Khaled Hosseini 
84, CHARING CROSS ROAD, Helene Hanff 
NOTES FROM A SMALL ISLAND, Bill Bryson 
BROOKLYN, Colm Tóibín 

AVALUACIÓ: 
Writing:  

A) Write a profile of a classmate. 
B) Web forum post expressing opinion 

Speaking: Education, Languages and communication. 

 

UNITAT 2: Sport 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre converses relacionades amb l’esport i el lleure. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre l’esport i el lleure. 
● Comprendre programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències sobre l’esport i el lleure. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre articles i altres textos periodístics sobre  l’esport i el lleure. 
● Comprendre missatges a blogs i altres missatges i correspondència personal. 
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● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i avisos. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● 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. 

● Fer presentacions sobre l’esport i el lleure. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses informals. 
● Participar en converses i discussions formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una conferència que tracta temes de lleure, transcrivint la informació de manera tan precisa i propera 

a l'original que les notes puguin ser útils a altres persones. 
● Escriure correspondència personal i comunicar-se en blogs. 
● Escriure correspondència formal expressant opinions. 
● Escriure textos de caràcter acadèmic. 
● Escriure informes. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Parefrasejar 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Salut i assistència social 
● Lleure i cultura 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
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● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Plans, intencions. 
● Donar consell. 
● Informar 
● Comparar 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Esport 
● Lleure 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Diversitat cultural i social 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Verbs de moviment 
● Contrast, concessió 

Ortotipogràfics: 
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● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Emphatic stress 
● Consonant clusters 

RECURSOS:  Llibre de text: Empower C1 Unit 2; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing 

A) Blog post: a new experience 
B) Report: tourism 

Speaking: sport and health 

 

UNITAT 3: Travel and Adventure 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre converses relacionades amb viatges i llocs d’interès. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre viatges i llocs d’interès. 
● Comprendre programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències sobre viatges i llocs d’interès. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre articles i altres textos periodístics sobre viatges i llocs d’interès. 
● Comprendre missatges de crítica i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i avisos. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● 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 
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imprevistes. 
● Fer presentacions sobre viatges i llocs d’interès. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses informals. 
● Participar en converses i discussions formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una conferència que tracta viatges i llocs d’interès, transcrivint la informació de manera tan precisa i 

propera a l'original que les notes puguin ser útils a altres persones. 
● Escriure correspondència personal i comunicar-se en fòrums virtuals. 
● Escriure correspondència formal expressant opinions. 
● Escriure articles. 
● Escriure crítiques. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Parefrasejar 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Lleure i cultura 
● Geografia 
● Medi ambient 
● Contacte de llengües 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
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● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Intentions 
Discursius:  

● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Viatges i llocs d’interès 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Diversitat cultural i social 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Inversions 
● The future in the past 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Tone in inversions 
● Word stress 



77 
 

● The letter <t> 
● Clusters 

RECURSOS:  Llibre de text: Empower C1 Unit 3; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing:  

A) Article: an adventure journey 
B) Travel review  

Speaking: travel 

 

UNITAT 4: Science 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre converses relacionades amb la ciència. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre ciència. 
● Comprendre programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències sobre ciència. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre articles i altres textos periodístics sobre  ciència. 
● Comprendre missatges i correspondència personal. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i avisos. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● 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. 

● Fer presentacions sobre ciència. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses informals. 
● Participar en converses i discussions formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
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● Prendre notes detallades durant una conferència que tracta temes científics, transcrivint la informació de manera tan precisa i 
propera a l'original que les notes puguin ser útils a altres persones. 

● Escriure correspondència personal i comunicar-se a discusions. 
● Escriure correspondència formal expressant opinions. 
● Escriure textos de caràcter científic. 
● Escriure informes. 
● Escriure guies. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Parefrasejar 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Valors, creences i actituds. 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar una invitació, agrair, compadir-se, expressar condol, consolar, tranquilitzar, fer 
compliments, interessar-se per algú o alguna cosa, demanar disculpes. 

● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar 
● Actes expressius: defensar, expressar afecte, estima, simpatia, aprovació, confiança, interés. 
● Actes directius: persuadir, dissuadir 
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● Actes compromissius: consentir, admetre 
Discursius:  

● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals  

Lèxics:  
● Ciència 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Diversitat cultural i social 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Noun phrases 
● Have/get passives 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Sentence stress 
● Homophones 

RECURSOS:  Llibre de text: Empower C1 Unit 4; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
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A) mediation: tourism 
B) a contribution for a guidebook 
C) report 

Speaking: science 

 

UNITAT 5: Crime and Jobs 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre converses relacionades amb justícia i treball. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre  justícia i treball. 
● Comprendre programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències sobre  justícia i treball. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre articles i altres textos periodístics sobre justícia i treball. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles sobre justícia i treball. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i avisos. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Negociar, posicionar-se i argumentar fent servir un llenguatge persuasiu. 
● Fer presentacions sobre justícia i treball. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses informals. 
● Participar en converses i discussions formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una conferència que tracta temes de  justícia i treball.  
● Escriure correspondència personal i comunicar-se a internet. 
● Escriure correspondència formal expressant opinions. 
● Escriure textos de caràcter acadèmic. 
● Escriure essays. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
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● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Parefrasejar 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Relacions personals i convencions socials. 
● Entorn laboral 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: Compadir-se, fer compliments, demanar disculpes. 
● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar 
● Actes expressius: defensar, desitjos, obligació, necessitat 
● Actes directius: persuadir, dissuadir 
● Actes compromissius: consentir, admetre 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
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● Gèneres textuals 
Lèxics:  

● Justícia 
● El món laboral 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Diversitat cultural i social 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Relative clauses 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● <s> i <ss> 
● Word stress: nouns and verbs 
● Main stress 

RECURSOS:  Llibre de text: Empower C1 Unit 5; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing: opinion essay: unfair dismissals 
Speaking: crime, work 

 

UNITAT 6: Art 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 
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● Comprendre converses relacionades amb l’art. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre l’art. 
● Comprendre programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències sobre l’art. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre articles i altres textos periodístics sobre  l’art. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i avisos. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Posicionar-se i argumentar fent servir un llenguatge persuasiu 
● Fer presentacions sobre l’art. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses informals. 
● Participar en converses i discussions formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una conferència que tracta temes sobre l’art 
● Escriure correspondència personal i comunicar-se. 
● Escriure correspondència formal expressant opinions. 
● Escriure textos de caràcter acadèmic. 
● Escriure narracions. 
● Escriure cartes formals. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Parefrasejar 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Lleure i cultura 
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Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: agrair, interessar-se per algú o alguna cosa, demanar disculpes. 
● Actes assertius: informar, afirmar. 
● Actes expressius: defensar, expressar afecte, estima, simpatia, aprovació, confiança, interés. 
● Actes directius: persuadir, dissuadir 
● Actes compromissius: consentir, admetre 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Diversitat cultural i social 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Simple and continuous verbs 
● Participle clauses 
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Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Sentence stress 
● Main stress and emphatic stress 
● Tone in comment phrases 

RECURSOS:  Llibre de text: Empower C1 Unit 6; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing:  

A) Narrative: a scrapbook 
B) Letter of application 

Speaking: art 

 

UNITAT 7: New Technologies and scientific advances 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre converses relacionades amb les noves tecnologies i la ciència. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre les noves tecnologies i la ciència. 
● Comprendre programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències sobre les noves tecnologies i la ciència. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre articles i altres textos periodístics sobre  les noves tecnologies i la ciència. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i avisos. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
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● Argumentar fent servir un llenguatge persuasiu, tractant amb eficàcia els detalls i fent front a respostes o dificultats imprevistes. 
● Fer presentacions sobre les noves tecnologies i la ciència. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses informals. 
● Participar en converses i discussions formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una conferència que tracta temes sobre les noves tecnologies i la ciència, transcrivint la informació 

de manera tan precisa i propera a l'original que les notes puguin ser útils a altres persones. 
● Escriure correspondència personal i comunicar-se a internet. 
● Escriure correspondència formal expressant opinions. 
● Escriure textos de caràcter acadèmic. 
● Escriure propostes. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Parefrasejar 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Mitjans de comunicació 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
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Funcionals:  
● Actes fàtics o solidaris: acceptar culpes, demanar disculpes. 
● Actes assertius: informar, afirmar 
● Actes expressius: defensar 
● Actes directius: persuadir 
● Actes compromissius: admetre 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Les noves tecnologies i la ciència 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Diversitat cultural i social 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Speculation and deduction 
● Cleft sentences 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Main stress: compound adjectives 
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● Tone in cleft structures 
● <ou> <ough> 

RECURSOS:  Llibre de text: Empower C1 Unit 7; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
A) Proposal: professional development day 
B) Mediation: a comment on new technologies 
C) Review 
D) Letter of complaint 

Speaking: New technologies and Scientific Advances 

 

UNITAT 8: Body and Health 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre converses relacionades amb la salut.  
● Comprendre informació específica i complexa sobre la salut. 
● Comprendre programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències sobre la salut. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre articles i altres textos periodístics sobre la salut 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i avisos. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Dur a terme transaccions, gestions i operacions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar, fer concessions, fent 

servir un llenguatge persuasiu, tractant amb eficàcia els detalls. 
● Fer presentacions sobre la salut. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses informals. 
● Participar en converses i discussions formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
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● Prendre notes detallades durant una conferència que tracta temes de la salut, transcrivint la informació de manera tan precisa i 
propera a l'original que les notes puguin ser útils a altres persones. 

● Escriure correspondència personal i comunicar-se a internet. 
● Escriure correspondència formal expressant opinions. 
● Escriure textos de caràcter acadèmic. 
● Escriure material publicitari. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Parefrasejar 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Salut i assistència social 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: interessar-se per algú o alguna cosa 
● Actes assertius: informar, afirmar 
● Actes expressius: defensar 
● Actes directius: persuadir, dissuadir 
● Actes compromissius: admetre 
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Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals  

Lèxics:  
● Salut 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Diversitat cultural i social 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Gerunds and infinitives 
● Conditionals 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Sentence stress 
● Pitch 
● Intonations in questions 

RECURSOS:  Llibre de text: Empower C1 Unit 8; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
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Writing:  
Mediation: comment based on an article and disagreeing w/ a statement  
Speaking: Health and Diet 

 

UNITAT 9: Cities 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre converses relacionades amb les ciutats. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre les ciutats. 
● Comprendre programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències sobre les ciutats. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre articles i altres textos periodístics sobre  les ciutats. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i avisos. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● 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. 

● Fer presentacions sobre les ciutats. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses informals. 
● Participar en converses i discussions formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una conferència que tracta temes acadèmics i d’educació, transcrivint la informació de manera tan 

precisa i propera a l'original que les notes puguin ser útils a altres persones. 
● Escriure correspondència personal i comunicar-se en fòrums virtuals. 
● Escriure correspondència formal expressant opinions. 
● Escriure textos de caràcter acadèmic. 
● Escriure informes. 
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● Escriure entrades a una app. 
Activitats de mediació: 

● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Parefrasejar 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Habitatge 
● Participació ciutadana 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: tranquilitzar, interessar-se per algú o alguna cosa, demanar disculpes. 
● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar 
● Actes expressius: defensar, expressar afecte, estima, simpatia, aprovació, confiança, interés. 
● Actes directius: persuadir, dissuadir 
● Actes compromissius: consentir, admetre 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
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● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Ciutats 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Diversitat cultural i social 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Reflexive and reciprocal pronouns 
● Ellipsis and substitution 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Sound and spelling: <re-> 
● Word stress 
● Foreign words 

RECURSOS:  Llibre de text: Empower C1 Unit 9; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing: Discussion essay: social changes 
Speaking: Cities 

 

UNITAT 10: Communication and customs 
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OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre converses relacionades amb la comunicació i els costums. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre la comunicació i els costums. 
● Comprendre programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències sobre la comunicació i els costums. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre articles i altres textos periodístics sobre  la comunicació i els costums 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i avisos. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● 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. 

● Fer presentacions sobre la comunicació i els costums. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses informals. 
● Participar en converses i discussions formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una conferència que tracta temes de la comunicació i els costums. 
● Escriure correspondència personal i comunicar-se a internet. 
● Escriure correspondència formal expressant opinions. 
● Escriure textos de caràcter acadèmic. 
● Escriure una carta formal . 
● Escriure una crítica . 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Parefrasejar 
● Mediar a reunions i taules rodones. 
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CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Valors, creences i actituds 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: fer compliments, interessar-se per algú o alguna cosa. 
● Actes assertius: informar, afirmar. 
● Actes expressius: defensar, expressar afecte, estima, simpatia, aprovació, confiança, interés. 
● Actes directius: persuadir, dissuadir. 
● Actes compromissius: consentir, admetre. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Communication 
● Customs 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Diversitat cultural i social 
● Diversitat de les cultures 
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● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Passive reporting verbs 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Word groups and main stress 
● Clusters 
● Questions tags 

RECURSOS:  Llibre de text: Empower C1 Unit 10; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing 

A) Book review 
B) Letter to your teacher reflecting about the course 
C) Letter of complaint 
D) Mediation: comment (personal response)  
E) Information sheet about joining a club 
F) Essay 

Speaking: Comunicació i costums 
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Avançat C1.2 

 

UNITAT 1: What makes us humans? 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre sense gaire esforç un vídeo sobre diferències i similituds entre la intel·ligència humana i la dels primats 
● Comprendre els detalls de converses i discussions entre terceres persones, en les quals es mostren diverses emocions 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre sense dificultat les idees i postures expressades, tant explícitament com implícita, en articles  altres textos periodístics 

de certa extensió relacionats amb les qualitats i capacitats de l'ésser humà 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Participar activament en converses informals animades, amb un més interlocutors, sobre l'ésser humà, en què es faci un ús 
emocional, de l'idioma, expressant-hi les pròpies idees 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Escriure una descripció personal en un entorn de caràcter acadèmic  
● 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. 
Activitats de mediació: 

● Fer oralment traduccions aproximades de paraules i expressions incloses en articles. 
● Traduir, tot consultant un diccionari o altres recursos, mots o expressions, encara que no sempre se'n seleccioni l'accepció 

adequada. 
● Mostrar, amb paraules i llenguatge no verbal, interès sobre una idea o un tema.a) Traslladar oralment en un nou text coherent, 

parafrasejant-los o resumint-los, informació, opinions i arguments d’un text escrit llarg i minucioso sobre els robots. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Llenguatge no verbal: kinesica, mímica, proxèmica i parallenguatge. Gestualitat implícit. Parallenguatge (to i modulació de la veu, 
silencis, signes d’afecte, sons extralingüístics, etc.) 
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● Cortesia lingüística i convencions (expressions de distanciament, atenuació de l'emissor, modèstia). doble sentit i connotacions 
d'expressions freqüents i metàfores habituals. distinció, selecció i manteniment del registre: formal, informal, familiar o íntim, segons 
la situació, els interlocutors i el canal. 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: atreure l’atenció fer compliments, demanar disculpes, interessar-se per algú o alguna cosa. 
● Actes assertius: informar, afirmar. 
● Actes expressius: defensar, expressar, aprovació, confiança, interés. 
● Actes directius: persuadir, dissuadir. 
● Actes compromissius: consentir, admetre. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals: A personal profile 

Lèxics:  
● Identitat personal. Dimensió perceptiva y anímica de l’individu: Inteligencia i emocions.  
● Sinònims en context: intel.ligència i emocions 

Interculturals:  
● Influència dels fets històrics sobre l'aparició i l'evolució de les llengües. 
● Necessitat d'adaptar el propi repertori al context social i cultural. 
● Atenció envers els aspectes formals del llenguatge / la cultura. 
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● Argumentar sobre la diversitat cultural. 
Morfosintàctics:  

● Repàs dels temps verbals: l’aspecte imperfectiu, perfectiu, duratiu, habitual, iteratiu. Veu passiva i activa. 
● Ús de pronoms: pronoms reflexius (ús emfàtic) 

Ortotipogràfics:   
● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 
● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS: Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures per a tot el curs:  

● Articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 
● Readers: 2 durant el curs 

1.  “The Hunger games”, Suzanne Collins 

2.  “Juliet Naked”, Nick Hornby 

3.  “The Lord of the Flies”, William Golding 

4.  “A Series of Unfortunate Events”,   Daniel Handler 

5.  “Nineteen eighty-four” George Orwell 

6.  “ Gentlemen Prefer Blondes”, Anita Loos 

7.  “ Brave New World”, Aldous Huxley 

8. “ A Clockwork Orange”, Anthony Burgess 

9. “Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Who Helped Win the Space Race”,  Margot Lee 

Shetterly 

10. “I, Robot”, Isaac Asimov 

11. “Alex Cross”, James Patterson 

12. “The Cask of Amontillado”, Edgar Allan Poe 
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13. “Good Omens”, Neil Gaiman & Terry Pratchett 

14. “Lucky Jim”, Kingsley Amis 

15. “The Lady and the Unicorn” Tracy Chevalier 

 

AVALUACIÓ:  
● Exercici escrit: A personal profile 
● Taula rodona: The quality of humans 

 

 

UNITAT 2: In so many words 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre converses sobre literatura, d'una certa extensió en què es participa encara que no estiguin clarament estructurades. 
●  Comprendre sense gaire esforç una representació teatral que conté força argot, llenguatge col·loquial i expressions idiomàtiques. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre sense dificultat un text literari 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar activament en converses informals  amb o un més interlocutors, sobre temes un història de terror, en què es faci un ús 

emocional, al·lusiu o humorístic de l'idioma, expressant-hi les pròpies idees 
Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 

● Prendre notes detallades durant una durant una conversa formal, transcrivint la informació de manera tan precisa i propera a l'original 
que les notes puguin ser útils a altres persones. 

● Comunicar-se en fòrums virtuals, expresant-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. 

● Escriure una narració 
Activitats de mediació: 

● Fer una interpretació consecutiva en xerrades, amb fluïdesa i flexibilitat, transmetent la informació important amb els propis termes 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:   
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● Lleure i cultura: literatura  
● Valors, creences i actituds: el sentit de l'humor: referents i característiques. acudits molt coneguts i d'àmbit general 
● Lleure i cultura: referents culturals i artístics significatius (literatura) 
● Referents:  frases fetes i refranys d'àmbit general 
● Registre:  distinció del llenguatge oral i l'escrit 
● Varietats: -  estàndards pluricèntrics o estàndards regionals. - varietats diatòpiques més importants: característiques bàsiques i 

connotacions 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir actituds, estats d'ànim i intencions i anticipar-se al desenvolupament del discurs. 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: - agrair. - atreure l’atenció. - interessar-se per algú o alguna cosa. 
● Actes assertius: informar, afirmar, assentir 
● Actes expressius: expressar admiració, afecte, alegria, alleujament, aprovació i desaprovació, desinterès i interès, dubte. 
● Actes directius: 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 
● Actes compromissius: consentir, admetre. convidar; oferir alguna cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna cosa 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Informació i mitjans de comunicació 
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● Habitatge, llar i entorn 
● Phrasal verbs. La paraula word.  

Interculturals:  
● La llengua com a sistema semiològic: flexibilitat de les regles o normes gramaticals (es poden infringir intencionadament per 

transmetre un contingut implícit). 
● Evolució de les llengües: consciència de l'evolució lèxica, fonològica, etc. de les llengües 
● Sensibilitat envers les varietats (locals, socials, generacionals...) d'una llengua / cultura 

Morfosintàctics:  
● Adjectius: ordre dins dins el sintagma nominal. D’ús lexicalizat (Collocations) 
● Adverbis i locucions adverbials. Contrast amb les seves formes adjectivals. Collocations. Usos adverbials de l’adjectiu. Adverbis amb 

dues formes. 
Ortotipogràfics:   

● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 
● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS:  Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures d’articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 
 

AVALUACIÓ: Exercici escrit: Horror story 

 

UNITAT 3: Enough is enough? 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre informació específica en missatges sobre tendències i anuncis detallats de poca qualitat acústica o amb so distorsionat 
Activitats de comprensió de textos escrits: 

● Comprendre articles i informes, actes, en l'àmbit econòmic i professional. 
 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
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● Fer declaracions públiques amb fluidesa i gairebé sense esforç, fent servir l'entonació per transmetre matisos subtils de significat 
Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 

● 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. 

● Escriure un informe 
Activitats de mediació: 

● Resumir, comentar i analitzar per escrit els aspectes, la informació específica rellevant de gràfics 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Valors, creences i actituds:  festivitats i tradicions importants 
● pagament: publicitat: mitjans utilitzats, presència, enganys i estereotips 
● Entorn laboral:  condicions laborals 
● Registre:  distinció, selecció i manteniment del registre: formal, informal, familiar o íntim, segons la situació, els interlocutors i el canal. 

- implicacions dels canvis de registre: interpretació i reacció 
● Varietats:- varietats diatòpiques més importants: característiques bàsiques i connotacions. - variació diastràtica: identificació 

d’elements rellevants d’argots contemporanis 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir actituds, estats d'ànim i intencions i anticipar-se al desenvolupament del discurs. 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres) 
● Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura) 
● Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades) 
● 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) 
● Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió) 
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Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Feina i activitats professionals.  
● Entitats i empreses / activitats comercials (Economic growth)    
● Argot laboral.  

Interculturals:  
● Diversitat cultural i social: existència de subcultures relacionades amb grups (socials, religiosos, ideològics, regionals, etc....). 
● Reflexió crítica sobre el paper de la llengua en les relacions socials i els aspectes sociopolítics associats 

Morfosintàctics:  
● Paradigmes verbals: idees i opinions, estats o activitats mentals, plans futurs, aspecte, altres significats, verb+(OD) (OI)+to infinitiu 

(OD/SV), verb+OD+to infinitiu, verbs que regeixen -ing o +to infinitiu, let - make 
Ortotipogràfics:   

● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 
● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS: Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures d’articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 

AVALUACIÓ: 
● Mediació: a report 
● Presentació oral d’un tema 
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UNITAT 4: Not all it seems 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre amb relativa facilitat la majoria de xerrades, col·loquis i tertúlies sobre temes que produeixen diversas emocions. 
● Comprendre sense gaire esforç un programa de ràdio i televisió, que conté força expressions idiomàtiques. Identificar-hi detalls o 

subtileses com ara actituds i relacions implícites. 
Activitats de comprensió de textos escrits: 

● Comprendre sense dificultat les idees i postures expressades, tant explícitament com implícita, en un text periodístic de certa 
extensió en què alhora es comenten i analitzen punts de vista, opinions i les seves implicacions. 

● Comprendre la informació continguda en correspondència formal de caràcter professional o institucional. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Participar activament amb gran facilitat en converses i col·loquis animades en què es tractin situacions de falsa aparença, 
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: 
● Escriure, amb la correcció i formalitat degudes i amb independència del suport, correspondència formal dirigida a una institucion 

públiques o privades en què, per exemple, es faci una reclamació o demanda complexa o expressen opinions a favor o en contra 
d'alguna cosa. 

● 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. 

Activitats de mediació: 
● 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Relacions personals i convencions socials:- les relacions amb les autoritats i l’administració en general: formalismes 
● Valors, creences i actituds: valors, creences i actituds transgressors: abast i tolerància 
● Cortesia lingüística i convencions: - fórmules de cortesia pròpies de contextos formals. - convencions per evitar el llenguatge sexista 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir actituds, estats d'ànim i intencions i anticipar-se al desenvolupament del discurs. 
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● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres) 
● Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura) 
● Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades) 
● 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) 
● Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió) 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Govern, política i societat (crime) 

● adjectius idiomàtics, noun collocations, sinònims, suavitzant el missatge 
Interculturals:  

● Relacions interculturals: influència de la identitat i la cultura en les interaccions comunicatives 
● Confiança davant la pròpia capacitat d'observació en relació a altres llengües 

Morfosintàctics:  
● Ús del verbs auxiliars. verbs auxiliars modals. 

Ortotipogràfics:   
● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 
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● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS: Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures d’articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 

AVALUACIÓ: Exercici escrit: A formal email 

 

 

UNITAT 5: Culture clashes 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre sense gaire esforç un programa de ràdio, que conté força expressions idiomàtiques. Identificar-hi detalls o subtileses 
com ara actituds i relacions implícites. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre els matisos, les al·lusions i les implicacions de missatges 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). 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 

● Fer presentacions extenses, clares i ben estructurades sobre xocs culturals, 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. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● 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. 
● Escriure assaig. 

Activitats de mediació: 
● Mediar amb fluïdesa i eficàcia entre parlants de la de diferents llengües sobre xocs culturals, en taules rodones, 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. 
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CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Relacions personals i convencions socials: l’estructura social en tota la seva complexitat 
● Valors, creences i actituds: 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 

● Registre: expressions col·loquials i d'argot molt freqüents 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir actituds, estats d'ànim i intencions i anticipar-se al desenvolupament del discurs. 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres) 
● Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura) 
● Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades) 
● 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) 
● Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió) 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
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● Viatges, allotjament i transport 
● Alimentació 
● Anglès americà i britànic  

Interculturals:  
● Diversitat de les cultures: Semblances i diferències entre les cultures de diferents grups socials, generacionals, etc 
● Interès envers el funcionament de les llengües/cultures, tant pròpies com alienes. 

Morfosintàctics:  
● Formes d'evitar la repetició: el.lipsi i sustitució, ús del verbs auxiliars, reduced infinitives 

Ortotipogràfics:   
● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 
● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS: Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures d’articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 

AVALUACIÓ: Exercici escrit: An essay 

 

UNITAT 6: Fruits of war 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre sense gaire esforç una entrevista a un veterà de guerra, que conté força expressions idiomàtiques. Identificar-hi detalls 
o subtileses com ara actituds i relacions implícites. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● 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. 
Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
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● 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. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● 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. 
Activitats de mediació: 

● Prendre notes escrites detallades per a tercers, amb la precisió necessària i una bona estructuració, durant una entrevista, 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  

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Relacions personals i convencions socials: - les relacions amb les autoritats i l’administració en general: formalismes. - les jerarquies 
● Valors, creences i actituds: rituals, símbols i detalls més rellevants de les tradicions 
● Participació ciutadana: - sistema polític i administratiu 
● Referents: expressions al·lusives a personatges, esdeveniments, llocs, institucions, etc. 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir actituds, estats d'ànim i intencions i anticipar-se al desenvolupament del discurs. 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres) 
● Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura) 
● Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades) 
● 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) 
● Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió) 
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Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Noun forms, phrasal verbs. 

Interculturals:  
● Evolució de les cultures: paper de la història, les institucions, la geografia, etc. en l'evolució de les cultures. 

Morfosintàctics:  
● Política, religió i filosofia. 
● Formes d'afegir èmfasis: Aposicions freqüents, cleft sentences, do/does/did emfàtic, inversions 

Ortotipogràfics:   
● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 
● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS: Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures d’articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 

AVALUACIÓ: Mediation: a comment 

 

UNITAT 7: Lighten up! 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre sense gaire esforç converses sobre coses que fan feliç, que conté força expressions idiomàtiques. Identificar-hi detalls o 
subtileses com ara actituds i relacions implícites. 
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Activitats de comprensió de textos escrits: 
● 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. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar activament en converses informals animades, amb un més interlocutors, sobre coses en ens fan felices, en què es faci un 

ús emocional, al·lusiu o humorístic de l'idioma, expressant-hi les pròpies idees. 
Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 

● 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. 

● Escriure correspondència personal, en qualsevol suport. 
Activitats de mediació: 

● 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Educació: formació durant tota la vida: presencial, a distància 
● Cortesia lingüística i convencions: expressions de distanciament, atenuació de l'emissor, modèstia 
● Referents: girs que poden resultar còmics 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir actituds, estats d'ànim i intencions i anticipar-se al desenvolupament del discurs. 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres) 
● Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura) 
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● Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades) 
● 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) 
● Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió) 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Educació i activitats acadèmiques 
● Phrasal verbs con on / off 

Interculturals:  
● Observació i anàlisi: Analitzar fenòmens lingüístics/culturals a partir de l'observació simultània de diverses llengües/cultures 
● Diversitat de les cultures: Indefinició de les fronteres culturals. 

Morfosintàctics:  

● Usos d'estructures per a expressar situacions reals, imaginàries o hipòtesis: oracions condicionals, conjuncions alternatives a if, 
wish / if only, omissió de if, inversió, would rather, would, as if. 

● Modals en veu passiva. 
Ortotipogràfics:   

● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 
● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS: Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures d’articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 

AVALUACIÓ: Exercici escrit: An informal letter 



114 
 

UNITAT 8: Gender matters? 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre sense gaire esforç una conversa, que conté força expressions idiomàtiques. Identificar-hi detalls o subtileses com ara 
actituds i relacions implícites. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● 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. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Fer declaracions públiques amb fluïdesa i gairebé sense esforç, fent servir l'entonació per transmetre matisos subtils de significat 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● 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. 
Activitats de mediació: 

● 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 continguin opinions, arguments i anàlisis. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Relacions personals i convencions socials: - les relacions entre gèneres: estereotips i transgressions.- els temes tabú 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir actituds, estats d'ànim i intencions i anticipar-se al desenvolupament del discurs. 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres) 
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● Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura) 
● Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades) 
● 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) 
● Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió) 

Discursius:  
  Adequació del text al context comunicatiu 

● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Relacions personals i social 
● Homonyms, homophones and homographs  

Interculturals:  
● Diversitat cultural i social: existència de subcultures relacionades amb grups (socials, religiosos, ideològics, regionals, etc....). 

Morfosintàctics:  
● Oracions subordinades relatives  

● participis de present i de passat: formes -ed i -ing. 
Ortotipogràfics:   

● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 
● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS: Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures d’articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 

AVALUACIÓ:  Mediation activity 
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UNITAT 9: The sound of music 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre sense gaire esforç escenes de pel.lícules, que conté força expressions idiomàtiques. Identificar-hi detalls o subtileses 
com ara actituds i relacions implícites. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● 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. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● 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. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● 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. 
● Escriure un article.  

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers, 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Lleure i cultura: - referents culturals i artístics significatius (música, cinema, arts escèniques, etc.): artistes, autors i obres més 
coneguts. - música, teatre i dansa popular i tradicional. - formes d’oci tradicionals i contemporànies. - l’oci passiu: la televisió 
(programes més populars) 

● Registre:  varietats de la llengua estàndard: trets característics 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir actituds, estats d'ànim i intencions i anticipar-se al desenvolupament del discurs. 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
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● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres) 
● Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura) 
● Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades) 
● 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) 
● Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió) 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Oci i cultura / cultura i activitats artístiques 
● Verb phrases 

Interculturals:  
● Acceptació de la inabastabilitat de les diferències lingüístiques i culturals. 
● Interacció: Tenir en compte el repertori dels interlocutors. 

Morfosintàctics:  
● Connectors parentètics: de continuïtat, d'exemplificació, de conseqüencia, d’oposició, adverbis modificadors de oracions y adverbis 

d’actitud.  
● connectors entre oracions independents 

Ortotipogràfics:   
● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 



118 
 

● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS: Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures d’articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 

AVALUACIÓ:  Exercici escrit: An article 

 

UNITAT 10: Body and mind 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre sense gaire esforç un programa de ràdio, que conté força expressions idiomàtiques. Identificar-hi detalls o subtileses 
com ara actituds i relacions implícites. 

● 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. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● 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. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar activament amb gran facilitat en un debat, en què es tracta temes abstractos, 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: 
● 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. 
● Escriure un  assaig d’opinió. 

Activitats de mediació: 
● Resumir, comentar i analitzar per escrit els aspectes principals, la informació específica rellevant i els diferents punts de vista de 

articles sobre diversos temes d'interès general.  
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CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Salut i assistència social: - estat del benestar i assistència social (seguretat social, pensions, atenció a persones desocupades),  - 
prevalència de la medicina tradicional i alternativa. - accés als medicaments 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir actituds, estats d'ànim i intencions i anticipar-se al desenvolupament del discurs. 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres) 
● Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura) 
● Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades) 
● 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) 
● Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió) 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Salut, higiene, cures físiques 
● Béns i serveis 
● Compound nouns 

Interculturals:  
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● Obertura envers: Les coses amb què s'està poc familiaritzat 
Morfosintàctics:  

● Estil indirecte 
● Passives impersonals. Hearsay reported speech 

Ortotipogràfics:  
● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 
● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS: Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures d’articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 

AVALUACIÓ: Exercici escrit: An opinion essay 

 

UNITAT 11: Our high-tech world 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● Comprendre sense gaire esforç un programa de ràdio, que conté força expressions idiomàtiques. Identificar-hi detalls o subtileses 
com ara actituds i relacions implícites. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● 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. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Participar activament en converses informals animades, amb un o més interlocutors, sobre la nostra relació amb la tecnologia 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. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● 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. 
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● Escriure una ressenya sobre un llibre. 
Activitats de mediació: 

● 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. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Mitjans de comunicació: presència i ús general d’internet i xarxes socials 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir actituds, estats d'ànim i intencions i anticipar-se al desenvolupament del discurs. 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres) 
● Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura) 
● Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades) 
● 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) 
● Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió) 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
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● Ciència i tecnologia 
● Sinonimes i antonimes  

Interculturals:  
● Voluntat de distanciar-se críticament de les actituds convencionals envers les diferències culturals. 

Morfosintàctics:  

● Formes de futur. 
● el futur del passat: was/were going to, past continuous, would, to be supposed to + -ing, are to + inf. 

Ortotipogràfics:  
● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 
● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS: Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures d’articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 

AVALUACIÓ: Exercici escrit: A review 

 

UNITAT 12: Turning points 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals:  

● 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. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● 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. 

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Fer declaracions públiques amb fluïdesa i gairebé sense esforç, fent servir l'entonació per transmetre matisos subtils de significat 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 



123 
 

● 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. 

● Escriure una proposta. 
Activitats de mediació: 

● Prendre notes detallades durant una conferència, curs o seminari que tracta 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. 
 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● 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.) 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir actituds, estats d'ànim i intencions i anticipar-se al desenvolupament del discurs. 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris (per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres) 
● Actes assertius (relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura) 
● Actes expressius (amb què s’expressen actituds i sentiments davant situacions determinades) 
● 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) 
● Actes compromissius (relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió) 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
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● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Geografia i naturalesa /industria i energia 
●  Metaphorical language 

Interculturals:  
● Aprofitament del coneixement lingüístic: Fer transferències interlingüístiques 

Morfosintàctics:  
● Relacions lògiques: conjunció, disjunció, contrast i oposició, construccions comparatives, resultat, causa i finalitat. 
● connectors de temps i freqüència. Relacions temporals 

Ortotipogràfics:  
● Correcció ortotipogràfica 
● Correcta separació de paraules en síl.labes 
● Abreviatures habituals 
● Escritura correcta de homòfons segons context, nombres propis, etc. 
● Correcta puntuació 

RECURSOS: Llibre de text “Headway”, 5th Edition + llibre d’exercicis. Plataforma Edmodo. Plataforma Oxford Headway Advanced. Eines 
tecnològiques.   
Lectures d’articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 

AVALUACIÓ: Exercici escrit: A proposal 
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Avançat C2 

 

UNITAT 1: Personality and Personal Experiences 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb la personalitat i experiències personals. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre la personalitat i experiències personals. 
● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre la personalitat i experiències personals. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre  la personalitat i experiències personals. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre la personalitat i experiències personals. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes de la personalitat i experiències personals. 
● Negociar un text sobre la personalitat i experiències personals 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure assajos i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
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● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Relacions personals i convencions socials 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: agrair, compadir-se, fer compliments, interessar-se per algú o alguna cosa, demanar disculpes. 
● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 

identificar-se, rectificar. 
● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 

confiança, interés. 
● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, proposar. 
● Actes compromissius: admetre, expressar l’intenció, oferir. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
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● Ortotipogràfics: 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Personality and personal experiences 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Present, present perfect, simple and continuous tenses, used to/would, auxiliaries 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 
● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
● Intonation 
● Tone 
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● Pitch 
● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS:  Llibre de text: Close-up C2 Unit 1; Plataforma web 
Lectures per tot el curs 

A) Articles/ short stories: Speak up, Euroweekly News, ... 
B) Readers 

THE HANDMAID'S TALE, Margaret Atwood 
SAPIENS: A BRIEF HISTORY OF HUMANKIND,  Yuval Noah Harari 
NORMAL PEOPLE, Sally Rooney 
21 LESSONS FOR THE 21ST CENTURY, Yuval Noah Harari 
ATOMIC HABITS: AN EASY AND PROVEN WAY TO BUILD GOOD HABITS AND BREAK BAD ONES, James Clear          
THIS IS GOING TO HURT: SECRET DIARIES OF A JUNIOR DOCTOR, Adam Kay 
TUESDAYS WITH MORRIE: AN OLD MAN, A YOUNG MAN, AND LIFE'S GREATEST LESSON Mitch Albom 
THE SALT PATH, Raynor Winn  
THE UNINHABITABLE EARTH: A STORY OF THE FUTURE, David Wallace-Wells 
ELEANOR OLIPHANT IS COMPLETELY FINE,  Gail Honeyman 
EDUCATED, Tara Westover 
CONFESSIONS OF A BOOKSELLER, Shaun Bythell 
THE SUBTLE ART OF NOT GIVING A F*CK: A COUNTERINTUITIVE APPROACH TO LIVING A GOOD LIFE,  Mark Manson 
12 RULES FOR LIFE: AN ANTIDOTE TO CHAOS,  Jordan Peterson 
AN AMERICAN MARRIAGE, Tayari Jones 

AVALUACIÓ: 
Writing:A classmate’s profile  
Speaking: Personality and personal experiences 

 

UNITAT 2: Science and Technology 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb la tecnologia i la ciència.. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre la tecnologia i la ciència. 
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● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre la tecnologia i la ciència. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre  la tecnologia i la ciència. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre la tecnologia i la ciència. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes de la tecnologia i la ciència. 
● Negociar un text sobre la tecnologia i la ciència. 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure ressenyes  i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Mitjans de comunicació 
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Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar una invitació, agrair, consolar, tranquilitzar, fer compliments, interessar-se per algú o 
alguna cosa, demanar disculpes. 

● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 
identificar-se, rectificar. 

● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 
confiança, interés. 

● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, autoritzar, sol·licitar, reclamar, proposar. 
● Actes compromissius: consentir, admetre, expressar l’intenció, oferir. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics: 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Science and technology 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
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● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● The future  

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 
● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
● Intonation 
● Tone 
● Pitch 
● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS: Llibre de text: Close-up C2 Unit 2; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing:Review: museum 
Speaking: Science and Technology  
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UNITAT 3: Society the Environment and Politics 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb la societat, el medi ambient i la política. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre la societat, el medi ambient i la política. 
● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre la societat, el medi ambient i la política. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre la societat, el medi ambient i la política. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre la societat, el medi ambient i la política. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes de la societat, el medi ambient i la política. 
● Negociar un text sobre la societat, el medi ambient i la política 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure articles i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
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● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Relacions personals i convencions socials 
● Medi ambient 
● Participació ciutadana 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar una invitació, agrair, compadir-se, tranquilitzar, fer compliments, interessar-se per algú o 
alguna cosa, demanar disculpes. 

● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 
identificar-se, rectificar. 

● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 
confiança, interés. 

● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, autoritzar, prohibir, donar instruccions, sol·licitar, reclamar, ordenar, proposar. 
● Actes compromissius: consentir, admetre, expressar l’intenció, oferir. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics: 
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● Gèneres textuals 
Lèxics:  

● La societat, el medi ambient i la política 
Interculturals: 

● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● La passiva 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 
● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
● Intonation 
● Tone 
● Pitch 
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● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS: Llibre de text: Close-up C2 Unit 3; Plataforma web 

AVALUACIÓ:  
Writing: Article: worthy causes 
Speaking: Society the Environment and Politics 

 

UNITAT 4: Language and Communication 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb la llengua i la comunicació. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre la llengua i la comunicació. 
● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre la llengua i la comunicació. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre  la llengua i la comunicació. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre la llengua i la comunicació. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes de la llengua i la comunicació. 
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● Negociar un text sobre la llengua i la comunicació 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure ressenyes, assajos, informes, articles i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Mitjans de comunicació 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar, agrair, tranquilitzar, fer compliments, interessar-se per algú o alguna cosa, demanar 
disculpes. 

● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 
identificar-se, rectificar. 

● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 
confiança, interés. 

● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, autoritzar, prohibir, donar instruccions, sol·licitar, reclamar, ordenar, proposar. 
● Actes compromissius: consentir, admetre, expressar l’intenció, oferir. 
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Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics: 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Llengua i comunicació 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Modal verbs 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 
● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
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● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
● Intonation 
● Tone 
● Pitch 
● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS: Llibre de text: Close-up C2 Unit 4; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing: Formal letter: to the editor 
Speaking: Language and Communication 

 

UNITAT 5: Hopes, dreams and personal aspirations 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb les esperances, els somnis i les aspiracions personals. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre les esperances, els somnis i les aspiracions personals. 
● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre les esperances, els somnis i les aspiracions personals. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre  les esperances, els somnis i les aspiracions personals. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
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● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre les esperances, els somnis i les aspiracions personals. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes de les esperances, els somnis i les aspiracions personals. 
● Negociar un text sobre les esperances, els somnis i les aspiracions personals 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure ressenyes, assajos, informes, articles i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Valors, creences i actituds 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar, agrair, compadir-se, tranquilitzar, fer compliments, interessar-se per algú o alguna cosa, 
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demanar disculpes. 
● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 

identificar-se, rectificar. 
● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 

confiança, interés. 
● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, autoritzar, prohibir, donar instruccions, sol·licitar, reclamar, ordenar, proposar. 
● Actes compromissius: consentir, admetre, expressar l’intenció, oferir. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics: 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Les esperances, els somnis i les aspiracions personals 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics: 
● Conditionals  

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 



141 
 

● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
● Intonation 
● Tone 
● Pitch 
● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS: Llibre de text: Close-up C2 Unit 5; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing: Web forum post expressing opinion 
Speaking:  Hopes, dreams and personal aspirations 

 

UNITAT 6: Money and Morals 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb l’economia i els valors. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre l’economia i els valors. 
● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre l’economia i els valors. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre  l’economia i els valors. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
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● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre l’economia i els valors. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes de l’economia i els valors. 
● Negociar un text sobre l’economia i els valors. 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure ressenyes, assajos, informes, articles i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
● Escriure entrades a un bloc. 
● Escriure narracions. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Valors 
● Consum 

Estratègics:  
● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
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● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar, agrair, compadir-se, tranquilitzar, fer compliments, interessar-se per algú o alguna cosa, 
demanar disculpes. 

● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 
identificar-se, rectificar. 

● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 
confiança, interés. 

● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, autoritzar, prohibir, donar instruccions, sol·licitar, reclamar, ordenar, proposar. 
● Actes compromissius: consentir, admetre, expressar l’intenció, oferir. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics: 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● L’economia i els valors 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics: 
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● Inversion 
● Would rather 
● Had better  

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 
● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
● Intonation 
● Tone 
● Pitch 
● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS: Llibre de text: Close-up C2 Unit 6; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing: Narrative: a scrapbook 
Speaking: Money and Morals 
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UNITAT 7: Travel and Culture 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb viatjar i la cultura. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre viatjar i la cultura. 
● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre viatjar i la cultura. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre  viatjar i la cultura. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre viatjar i la cultura. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes sobre viatjar i la cultura. 
● Negociar un text sobre viatjar i la cultura. 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure ressenyes, assajos, informes, articles i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
● Escriure entrades a un bloc. 
● Escriure una guia. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
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● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Lleure i cultura 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar una invitació, agrair, compadir-se, tranquilitzar, fer compliments, interessar-se per algú o 
alguna cosa, demanar disculpes. 

● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 
identificar-se, rectificar. 

● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 
confiança, interés. 

● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, autoritzar, prohibir, donar instruccions, sol·licitar, reclamar, ordenar, proposar. 
● Actes compromissius: consentir, admetre, expressar l’intenció, oferir. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics: 
● Gèneres textuals 
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Lèxics:  
● Viatjar i la cultura 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics: 
● Gradable and ungradable adjectives 
● Modifying adverbs 
● Position of adjectives and adverbs 

 Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 
● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
● Intonation 
● Tone 
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● Pitch 
● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS: Llibre de text: Close-up C2 Unit 7; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing: Contribution for a guidebook 

Speaking: Travel and Culture 

 

UNITAT 8: Education 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb l’educació. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre l’educació. 
● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre l’educació. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre l’educació. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre l’educació. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 
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Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes de l’educació. 
● Negociar un text sobre l’educació. 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure ressenyes, assajos, informes, articles i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Educació 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar una invitació, agrair, compadir-se, tranquilitzar, fer compliments, interessar-se per algú o 
alguna cosa, demanar disculpes. 

● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 
identificar-se, rectificar. 

● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 
confiança, interés. 
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● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, autoritzar, prohibir, donar instruccions, sol·licitar, reclamar, ordenar, proposar. 
● Actes compromissius: consentir, admetre, expressar l’intenció, oferir. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics: 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Educació 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Reported speech 
● Verb patterns 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 
● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
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● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
● Intonation 
● Tone 
● Pitch 
● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS: Llibre de text: Close-up C2 Unit 8; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing: Report on a course 
Speaking: Education 

 

UNITAT 9: Work 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb el món laboral. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre el món laboral. 
● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre el món laboral. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre el món laboral. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
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● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre el món laboral. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes de el món laboral. 
● Negociar un text sobre el món laboral 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure ressenyes, assajos, informes, articles i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Entorn laboral 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
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● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 
optimització del text. 

Funcionals:  
● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar una invitació, agrair, compadir-se, consolar, tranquilitzar, fer compliments, interessar-se 

per algú o alguna cosa, demanar disculpes. 
● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 

identificar-se, rectificar. 
● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 

confiança, interés. 
● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, autoritzar, prohibir, donar instruccions, sol·licitar, reclamar, ordenar, proposar. 
● Actes compromissius: consentir, admetre, expressar l’intenció, oferir. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics: 
● Gèneres textuals 

Lèxics: 
● El món laboral  

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Relative clauses 
● Compound sentences 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
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● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 
● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
● Intonation 
● Tone 
● Pitch 
● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS: Llibre de text: Close-up C2 Unit 9; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing: Blog post: a new experience 
Speaking: Work 

 

UNITAT 10: Consumerism 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb el consum. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre el consum. 
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● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre el consum. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre  el consum. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre el consum. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes de el consum. 
● Negociar un text sobre la personalitat i experiències personals 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure ressenyes, assajos, informes, articles i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
● Escriure entrades a un bloc. 
● Escriure una “proposal” 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  
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● Consum 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar una invitació, agrair, compadir-se, consolar, tranquilitzar, fer compliments, interessar-se 
per algú o alguna cosa, demanar disculpes. 

● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 
identificar-se, rectificar. 

● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 
confiança, interés. 

● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, autoritzar, prohibir, donar instruccions, sol·licitar, reclamar, ordenar, proposar. 
● Actes compromissius: consentir, admetre, expressar l’intenció, oferir. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics: 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● El consum 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
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● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Countable and uncountable nouns 
● Pronouns 
● Articles 
● Determiners 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 
● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
● Intonation 
● Tone 
● Pitch 
● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS: Llibre de text: Close-up C2 Unit 10; Plataforma web 
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AVALUACIÓ: 
Writing: proposal: consumerism 
Speaking: consumerism 

 

UNITAT 11: The Media 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb els mitjans de comunicació. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre els mitjans de comunicació. 
● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre els mitjans de comunicació. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre els mitjans de comunicació. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre els mitjans de comunicació. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 

Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 
● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes de els mitjans de comunicació. 
● Negociar un text sobre els mitjans de comunicació. 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure ressenyes i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
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● Escriure entrades a un bloc. 
Activitats de mediació: 

● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Mitjans de comunicació 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar una invitació, agrair, compadir-se, consolar, tranquilitzar, fer compliments, interessar-se 
per algú o alguna cosa, demanar disculpes. 

● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 
identificar-se, rectificar. 

● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 
confiança, interés. 

● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, autoritzar, prohibir, donar instruccions, sol·licitar, reclamar, ordenar, proposar. 
● Actes compromissius: consentir, admetre, expressar l’intenció, oferir. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
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● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics: 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Els mitjans de comunicació 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Gerunds and infinitives 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 
● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
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● Intonation 
● Tone 
● Pitch 
● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS: Llibre de text: Close-up C2 Unit 11; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing: book review 
Speaking: the media 

 

UNITAT 12: Celebracions and Culture 

OBJECTIUS: 
Activitats de comprensió de textos orals: 

● Comprendre les interaccions i converses relacionades amb les celebracions i la cultura. 
● Comprendre informació específica i complexa sobre les celebracions i la cultura. 
● Comprendre videos, espectacles i programes de ràdio i televisió. 
● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats sobre les celebracions i la cultura. 

Activitats de comprensió de textos escrits: 
● Comprendre textos a publicacions periòdiques sobre  les celebracions i la cultura. 
● Comprendre missatges a internet i altres missatges i correspondència personal. 
● Comprendre textos acadèmics i professionals. 
● Comprendre material bibliogràfic. 
● Comprendre informació en correspondència formal. 
● Comprendre articles, crítiques i altres textos periodístics. 
● Comprendre instruccions, indicacions, normatives i altres textos legals. 
● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris.  

Activitats de producció i coproducció de textos orals: 
● Realitzar transaccions complexes en què calgui negociar, posicionar-se,argumentar i persuadir.  
● Fer presentacions sobre les celebracions i la cultura. 
● Participar en una entrevista 
● Participar en converses en situacions de la vida social i personal. 
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● Participar en converses, reunions, discussions i debats formals. 
Activitats de producció i coproducció de textos escrits: 

● Prendre notes detallades durant una reunió o conferència que tracta temes de les celebracions i la cultura. 
● Negociar un text sobre les celebracions i la cultura. 
● Escriure correspondència i missatges personals. 
● Escriure correspondència formal complexa. 
● Escriure ressenyes, assajos, informes, articles i altres textos de caràcter acadèmic o professional. 
● Escriure entrades a un bloc. 

Activitats de mediació: 
● Prendre notes escrites detallades per a tercers. 
● Parefrasejar, resumir, comentar i analitzar notícies i articles sobre temes d’interès general. 
● Comunicar les necessitats bàsiques d’un tercer. 
● Traslladar informació i opinions. 
● Mediar a reunions i taules rodones. 

CONTINGUTS ASSOCIATS ALS OBJECTIUS: 
Socioculturals i sociolingüístics:  

● Lleure i cultura 
Estratègics:  

● Estratègies d’identificació: inferir intencions 
● Estratègies de planificació 
● Estratègies de compensació 
● Estratègies de reparació 
● Estratègies d’interacció: presa de la paraula 
● Estratègies d’interacció: cooperació 
● Estratègies d’interacció: demanda d’aclariments 
● Estratègies de mediació: lligam amb coneixements previs, adaptació del llenguatge, desglossament d’informació, amplificació, 

optimització del text. 
Funcionals:  

● Actes fàtics o solidaris: acceptar i declinar una invitació, agrair, compadir-se, expressar condol, consolar, tranquilitzar, fer 
compliments, interessar-se per algú o alguna cosa, demanar disculpes. 

● Actes assertius: informar, afirmar, corroborar, descriure, expressar acord i desacord, expressar una opinió, predir, identificar i 
identificar-se, rectificar. 

● Actes expressius: defensar, expressar admiració, afecte, alegria, ansietat, preocupació,  estima, simpatia, aprovació, decepció, 
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confiança, interés. 
● Actes directius: aconsellar, persuadir, dissuadir, autoritzar, prohibir, donar instruccions, sol·licitar, reclamar, ordenar, proposar. 
● Actes compromissius: consentir, admetre, expressar l’intenció, oferir. 

Discursius:  
● Adequació del text al context comunicatiu 
● Coherència textual: el text com a unitat global de significat 
● Cohesió textual 
● Entonació 
● Interacció oral 
● Ortotipogràfics: 
● Gèneres textuals 

Lèxics:  
● Les celebracions i la cultura 

Interculturals: 
● Adaptació del repertori al context social i cultural 
● Relacions interculturals. 
● Diversitat de les cultures 
● Sensibilitat envers les varietats d’una llengua i cultura. 
● Obertura envers de les coses que s’està poc familiaritzat. 
● Observació i anàlisi de diverses llengües i cultures. 

Morfosintàctics:  
● Cleft sentences 

Ortotipogràfics: 
● Sistema d’escriptura 
● Representació gràfica de les vocals i les consonants 
● Abreviatures habituals 
● Homòfons 
● Puntuació 

Foneticofonològics: 
● Vowel and consonant sounds 
● Diphthongs 
● Consonant clusters 
● Sound and spelling correspondence 
● Word stress 
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● Main stress, secondary stress 
● Emphatic stress 
● Sentence stress 
● Connected speech 
● Linking words in a sentence 
● Speaking in chunks  
● Word groups  
● Intonation 
● Tone 
● Pitch 
● Intrusive sounds 
● Homophones 

RECURSOS: Llibre de text: Close-up C2 Unit 12; Plataforma web 

AVALUACIÓ: 
Writing: Letter to your teacher reflecting about the course 
Speaking: Celebracions and Culture 

 


