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CAPÍTOL I
Aspectes comuns a tots els cursos
1 . INTRODUCCIÓ
La present programació ha estat elaborada seguint les directrius del Reial decret 1629/2006
(29/12/06), en el qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de
règim especial regulades per la Llei Orgànica d’Educació 2/2006 (3/05/06), el Decret 6/2010, de 22
de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d’idiomes a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, l'Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els aspectes generals
d'organització dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les Illes Balears i la resolució
anual per la qual s’aproven les instruccions d’organització i funcionament de les EOI de les Illes
Balears.
Aquest document pretén seguir els trets homogeneïtzadors dels principis conceptuals i lingüístics
referents a l’ensenyament de les diverses llengües impartides a les EOI, especificant els següents
aspectes:




El concepte de llengua enfocada cap al seu millor aprenentatge, ensenyament i avaluació.
El concepte de competència comunicativa lingüística i els sistemes d’adquisició i valoració.
El concepte de responsabilitat que l’alumnat ha de tenir sobre el propi aprenentatge, la qual
cosa implica fer servir totes les estratègies i mitjans al seu abast per tal d’assolir els objectius.
L’establiment de les bases perquè les certificacions de les EOI siguin reconegudes a nivell
europeu. Per aquest motiu s’hi han incorporat les orientacions del Consell d'Europa en matèria
de polítiques educatives lingüístiques.
La cooperació en l’establiment d’un sistema comú i fiable per a tots els idiomes a efectes de
docència i avaluació.




Cal distingir entre la finalitat i els mitjans de l’aprenentatge lingüístic:



La finalitat és l’ús de la llengua en tasques comunicatives que inclouen les quatre destreses
definides en els objectius generals i específics. Aquesta finalitat s’ha de adequar a la definició
de nivell.
Els mitjans són recursos que inclouen estratègies i competències del següents tipus:



a) Les estratègies de comunicació articulades en tasques, que faciliten la pràctica estructurada
i lliure d’aquestes quatre destreses.
b) La competència sociolingüística que facilita l’aprenentatge i la pràctica de la competència
lingüística.
c) La competència pragmàtica que permet l’organització dels missatges i el desenvolupament
de les competències discursives i funcionals.
La programació didàctica és una activitat la finalitat de la qual és desenvolupar i concretar el
projecte curricular existent creant un pla d’actuació operatiu per a l’alumnat de les EOI, i en
aquest cas per al departament d’anglès de l’EOI de Calvià. Aquest procés implicarà la presa de
decisions quant a l’organització didàctica de temps, espais i recursos. La programació docent no
és altra cosa que un procés de planificació a través del qual es tracta de respondre explícitament a
quatre preguntes bàsiques:
a.
b.
c.

Què volem ensenyar?
Com pensem fer-ho?
Quan i en quin ordre ho farem?

d.

Com podem saber si estem aconseguint el que preteníem?

La pregunta sobre què ensenyar (a) ens remet a la selecció i especificació dels objectius que
pretenem aconseguir i als continguts que han de ser objecte d’aprenentatge per aconseguir els
objectius; la pregunta sobre com ensenyar (b) ens remet als aspectes metodològics; la tercera
qüestió (c) ens indica la importància de plantejar uns criteris de seqüenciació i temporalització
d’activitats que pretenem desenvolupar i l’última (d) es dirigeix a les decisions que adoptarem
sobre els aspectes referents a l’avaluació. Segons aquests criteris s’ha organitzat aquesta
programació.

2

MARC METODOLÒGIC

2.1.

Aprenentatge i docència

Aquesta proposta de programació per al departament d’anglès de l’EOI de Calvià parteix del
model de llengua enfocada cap a l’acció que presenta el nou desenvolupament curricular, és a dir,
un model centrat en l’ús de la llengua que considera que els usuaris i aprenents són membres
d’una societat que tenen unes tasques a assolir i que s’ha de tenir en compte el ventall de
capacitats específiques que els individus, com a agents socials, apliquen a aquest aprenentatge.
Aquest enfocament cap a l’acció o ús de la llengua ha de tenir en compte les estratègies que
utilitzen els aprenents per activar les diferents competències que conté la competència
comunicativa. Aquestes estratègies serviran per dur a terme les activitats i processos que
comporten la recepció i producció de textos i la construcció de discursos que tracten de temes
concrets, els quals permeten el desenvolupament de tasques lligades a determinades situacions
que es donen dins els diferents àmbits d’actuació.
Tant el MCER com la present programació volen donar suport a un model obert pel que fa a les
diferents teories metodològiques. Això no obstant, tant l’alumnat com el professorat han de tenir en
compte els processos involucrats en l’aprenentatge de les llengües i aplicar-los en els diferents
àmbits d’actuació mitjançant la selecció de materials, la proposta d’activitats i l’avaluació dels
continguts, l’aplicació dels procediments adients i el desenvolupament de l’aprenentatge autònom.
2.2.

Desenvolupament de les competències

Aquests aspectes ens conviden a contemplar l’aprenentatge dels idiomes des d’un enfocament
comunicatiu i pràctic amb l’objectiu de desenvolupar tasques de complexitat progressiva. Aquest
progrés en la competència comunicativa comporta el desenvolupament d’altres competències, a fi
de fer front a les situacions comunicatives en que es troben els aprenents.
Totes les competències humanes contribueixen, d’una manera o altra, a la capacitat de comunicarse de l’aprenent, i poden considerar-se aspectes de la competència comunicativa. De tota manera,
pot ser útil distingir les competències que no estan directament relacionades amb la llengua
(competències generals) de les competències pròpiament lingüístiques. Ens estendrem únicament
sobre aquesta última.
2.2.1

Competència lingüística comunicativa

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



Competències lingüístiques: definides com els coneixements dels recursos formals i la
capacitat d’utilitzar-los. Inclou les competències gramatical, lèxica, fonològica, ortogràfica,
semàntica, etc.
Competències sociolingüístiques: comprenen el coneixement i les habilitats necessàries
per tractar la dimensió social de l’ús de la llengua, com ara normes de cortesia, formes de
tractament, expressions populars, accents i registre, etc.
Competències pragmàtiques: es refereixen al coneixement que l’usuari o aprenent té dels
principis segons els quals els missatges s’organitzen i s’utilitzen per a la realització de
funcions comunicatives: inclouen les relacions de causa i efecte, la capacitat de dirigir i
estructurar el discurs, la coherència i la cohesió, etc.




Totes aquestes competències no constitueixen una finalitat en si mateixes i s’hauran d’activar
a través d’activitats comunicatives en les quals s’integren les destreses de comprensió,
expressió, interacció i mediació, tenint sempre presents els criteris d’avaluació que
s’estableixen per al nivell bàsic. El material utilitzat haurà de ser variat i autèntic, sempre que
sigui possible, per donar resposta a les necessitats reals de l’alumnat. Mitjançant aquestes
tasques comunicatives, l’alumnat entra en contacte amb la cultura associada als idiomes,
aprofundint en els coneixements socioculturals i desenvolupant la seva capacitat crítica a
partir de l’anàlisi de les similituds i diferències entre les distintes cultures.
2.3.

Aspectes a considerar

2.3.1

Tractament de l’error

En els processos de comunicació s’haurà de tenir en compte que els errors formen una part
fonamental del procés d’adquisició que experimenta l’alumnat, que es troba en un moment
determinat de la seva pròpia seqüència d’aprenentatge dins un sistema que no pertany ni a la L1
ni a la L2, i per tant no s’han de contemplar com aspectes negatius, sinó com a manifestacions
d’un estadi d’interllengua, que és un estat evolutiu necessari entre els primers intents de parlar i
una expressió correcta. Perquè l’alumne/a comprovi les seves hipòtesis de funcionament de la
nova llengua ha de cometre errors, i a partir d’ells es produirà l’aprenentatge. Això no implica que
els aspectes gramaticals de la llengua s’han de desatendre, sinó que s’han de programar activitats
variades dirigides a la reflexió lingüística, l’enfocament principal de les quals sigui l’ús correcte de
la llengua a partir dels errors que es repeteixen sense desviar-nos de l’enfocament cap a la
comunicació.
2.3.2

Tractament del lèxic

L’adquisició del lèxic constitueix una part fonamental en el procés d’aprenentatge d’una llengua;
per aquesta raó s’ha de plantejar de forma sistemàtica i adequada. S’hauran de tenir en compte
els factors següents:






La distinció entre vocabulari actiu i passiu. El primer constituirà el corpus bàsic productiu.
La contextualització del lèxic.
L’establiment de relacions mitjançant àrees i operacions semàntiques.
El reciclatge freqüent.
L’ús d’estratègies per a l’aprenentatge i memorització del vocabulari.



La combinació d’aquest aprenentatge amb un lèxic més ampli d’adquisició.
La relació entre vocabulari i discurs.



2.3.3

Paper de l’alumnat i del professorat

L’enfocament adoptat pel MECR implica una forma nova de considerar els rols tant del professorat
com de l’alumnat. En un enfocament tradicional el professorat assumeix el paper d’expert que
dirigeix, controla i avalua les activitats. Un model alternatiu neix de l’enfocament cap a l’acció i
contempla un aprenent que arribarà a adquirir la capacitat d’iniciar el discurs, interrompre’l,
acabar-lo i discutir lliurement les opinions. En aquest enfocament tant l’aprenent com el
professorat es converteixen en mediadors, impulsors, motivadors i monitors del processos
d’aprenentatge, al mateix temps que es relacionen com a membres d’un mateix equip.
2.3.4

Desenvolupament de la capacitat d’aprenentatge autònom

A partir dels rols esmentats es deriva la necessitat que l’alumnat desenvolupi gradualment
l’aprenentatge autònom, basat en el principi que els aprenents han de prendre la màxima
responsabilitat possible en el seu propi procés d’aprenentatge i controlar-lo progressivament.
També han de prendre consciència de les seves etapes de desenvolupament, tant dins com fora
de la classe.
2.3.5

Utilització dels llibres de text

El llibre de text ha de ser utilitzat com un recurs més per aconseguir cobrir els objectius i
continguts marcats a la programació. La seva utilització ofereix sens dubte grans avantatges (un
marc estable per a l’ensenyament, un material comú d’ús individual per a l’alumnat i un important
estalvi de treball per al professorat), però cal recordar que tot text ha de ser complementat, en
major o menor mesura, tant per cobrir la programació com per satisfer les necessitats pròpies de
cada grup específic. Cal remarcar la conveniència que professors/es que imparteixin el mateix
curs mantinguin reunions periòdiques amb la finalitat de planificar les possibles formes de
complementar el llibre de text.
2.3.6

Les noves tecnologies

La introducció i l’ús de les noves tecnologies (TIC) en l’aprenentatge dels idiomes és avui dia
imprescindible. Per a les EOI és un repte que requereix una infraestructura tecnològica cada
vegada més adequada a les necessitats dels estudiants i una formació del professorat en relació
amb aquests canvis. La introducció de les TIC és un impuls cap a la innovació pedagògica que
propicia el canvi dels mètodes d’aprenentatge i de la relació professorat/alumnat. També són una
eina atractiva de suport a la docència, poden fomentar l’autonomia en l’aprenentatge, permeten a
l’alumnat estar en contacte directe a través d’Internet o altres recursos multimèdia amb l'idioma i
la cultura de l’idioma que s’estudia. Creiem útil que aquesta introducció de les TIC es realitzi des
del principi de l’aprenentatge de l'idioma estudiat, és a dir des del nivell bàsic, segons les
possibilitats dels centres. A la nova pàgina web de l'escola www.eoicalvia.com es poden trobar
enllaços al blog del departament i als blogs dels professors.
2.3.7

Foment de la lectura

La lectura és una manera d’ampliar el lèxic, tant productiu com receptiu, i familiaritzar-se amb les
estructures gramaticals de la llengua. A més a més, és una activitat que l’alumne desenvolupa de
forma autònoma, sempre amb l’objectiu de millorar la fluïdesa lectora, i promoure la confiança en
si mateix. Per això, en el departament d’anglès de Calvià motivem l’alumnat a fer com a mínim
dues lectures al llarg de cada curs. Vegeu el llistat de lectures dins la programació de cada
curs, a l'apartat de Materials.

No és indispensable que la lectura de textos sigui objecte d’avaluació, emperò s’ha de recomanar
amb fermesa que es llegeixin els mínims de lectures proposades. El professorat pot comentar a
classe els textos llegits i animar l’ alumnat a fer petites presentacions o feines que hi estiguin
relacionades.
2.4.

El paper de les tasques en l’aprenentatge

2.4.1

Tipus de tasques

L’enfocament que descriu el MECR està clarament centrat en l’acció. La comunicació i
l’aprenentatge suposen la realització d’una sèrie de tasques que s’han de dur a terme. Aquestes
tasques es poden definir com qualsevol acció intencionada que una persona considera necessària
per aconseguir un resultat concret en el context d’un problema a resoldre, una obligació a complir
o un objectiu a assolir. Les tasques constitueixen un procediment metodològic coherent amb els
principis de l’enfocament comunicatiu, encara que són compatibles amb altres enfocaments més
tradicionals.
El MCER explica que aquestes tasques no són exclusivament lingüístiques, encara que comportin
activitats lingüístiques i que requereixin la competència comunicativa de l’individu. L’assoliment
d’aquestes tasques fa necessari l’ús d’estratègies en la comunicació i l’aprenentatge. Sempre que
l’acompliment d’aquestes tasques impliqui el desenvolupament d’activitats lingüístiques, caldrà
processar textos orals o escrits. En termes d’aprenentatge de les llengües, les esmentades
tasques poden incloure des de demanar el menú a un restaurant o traduir un text d’una llengua
estrangera fins elaborar un diari a l’escola.
Els temes a tractar poden generar diferents tipus de tasques. Quan es tracta un tema en el llibre
de text o quan s’utilitzen altres materials, es pot consultar el llistat de tasques per veure quines
poden ser les apropiades. Sembla adient incloure abans de començar la programació el tipus de
tasques més usuals per aquest nivell.
Freqüentment s’explica que les tasques (reals o pedagògiques) han de simular o reproduir les
característiques de les tasques reals fora de l’aula. Això no obstant la comunicació dins l’aula
presenta característiques pròpies que cal no oblidar, tant pel que fa al context com al llenguatge
que s’utilitza.
La lingüista Jane Willis, A Framework for Task-Based Learning, (2004) proposa un esquema
sobre l’adaptació de les fases d’una tasca dirigida a un grup de joves adults principiants que ens
pot servir de guia:
Fase prèvia a la tasca (preparació)
El professorat
 introdueix i defineix el tema.
 utilitza activitats per ajudar a l’alumnat a recordar/aprendre paraules útils i/o frases.
 s’assegura que l’alumnat entén les instruccions sobre la tasca.
 pot fer servir enregistraments d’altres persones realitzant la mateixa tasca.
Cicle de la tasca (desenvolupament)
Tasca

Planificació

Informe

L’ alumnat
du a terme la tasca en
parelles o petits grups.
Pot
utilitzar
com
a
referència un text llegit o
escoltat.

L’ alumnat
prepara un informe per
presentar a la classe sobre
com han realitzat la tasca,
el
que
ha
descobert/decidit.

L’ alumnat
presenta
els
informes
escrits a la classe o fa
circular/distribueix
els
informes escrits.
El professorat

El professorat
monitoritza el procés

assaja el que dirà o farà un
esborrany escrit per que
els/les altres alumnes ho
llegeixin.
El professorat
s’assegura que l’informe
és clar.
Aconsella als/les alumnes.
Ajuda a assajar
els
informes orals o organitzar
els escrits.

presideix
l’activitat
i
selecciona els torns de
paraula, o s’assegura que
els/les alumnes llegeixen
els informes.
pot donar algun tipus de
feedback o fer comentaris
sobre el contingut o la
forma.
Pot
utilitzar
enregistraments
d’altres
persones
realitzant
la
tasca.

Enfocament cap a les estructures formals
Anàlisi
L’alumnat
fa activitats per identificar i processar les
característiques formals de la tasca i/o la
transcripció.
fa preguntes sobre aspectes gramaticals
que ha identificat.
El professorat
revisa amb tota la classe l’anàlisi que
els/les alumnes han fet sobre l’activitat.
enfoca l’atenció cap a les paraules, frases
i models lingüístics.
pot recollir els ítems lingüístics de la fase
d’informe.

Pràctica
El professorat
condueix
els
informes
orals,
o
distribueix/exposa els seus informes
escrits.
L’alumnat
practica les paraules, frases i models
obtinguts després de l’anàlisi de les
activitats.
practica altres trets característics que es
donen a les tasques o els informes.
inclou nous ítems en el seu quadern de
notes.

TIPUS DE TASQUES

EXEMPLES

Fer llistats

Desenvolupament conjunt d’idees, com ara fer suggeriments
per organitzar una celebració.

(Elaborar llistes o
mapes mentals)
Ordenar i classificar
(Ordenar dades
segons criteris
específics).

Recerca de fets, com per exemple un recull de detall per aclarir
una situació.
Seqüències d’accions o successos: ordenar cronològicament
els esdeveniments.
Classificació d’ítems segons criteris específics: classificar les
millors maneres d’aprendre un idioma.
Agrupació per categories: completar una graella amb
informació que prové d’un text.
Altres tipus d’agrupacions on no figuren les categories, com ara
formes de classificar els animals que apareixen en els dibuixos.

Comparar
(Buscar semblances i
diferències).

Enllaçar punts específics i relacionar-los, p. Ex. Associar les
indicacions d’un text amb un diagrama o dibuixar una ruta en
un mapa.
Trobar semblances, com per exemple comparar dos actors o
dues actrius.
Trobar diferències, com per exemple buscar semblances i
diferències entre dues fotos.

Solucionar problemes

Trencaclosques.

(Utilitzar la capacitat
intel·lectual i de
raonament).

Problemes de lògica.
Problemes de la vida real, p. Ex. Els consells que donaries a
una persona que ho necessita.
Situacions hipotètiques, p. Ex. Imaginar que s’ha de preparar
un menú per 200 persones.
Alternatives, com ara possibles formes d’acabar una narrativa.

Compartir experiències Parlar dels amics/amigues.
(Parlar lliurement
sobre un mateix i les
experiències amb
altres i posar en
pràctica les activitats
socials).

Expressar opinions sobre programes de TV.

Tasques creatives

Escriptura creativa: escriure una història basada en un text.

(Organitzar projectes
que inclouen feines en
grups d’alumnes per
assolir un treball
creatiu).

Investigació: fer entrevistes senzilles a passatgers que arriben
a la nostra illa.

Contar anècdotes.
Parlar d’experiències passades.

Projectes amb els mitjans de comunicació: dissenyar un anunci
d’un producte.
Diàlegs: crear i memoritzar diàlegs senzills.
Teatre: dissenyar una escena teatral curta i memoritzar-la.
Situacions de la vida real: dissenyar un diàleg per organitzar
una reserva de vacances.

2.5.Estratègies i actituds vers l’aprenentatge
LES ESTRATÈGIES D’EXPRESSIÓ ORAL LES ACTITUDS I L’APRENENTATGE
I ESCRITA
Les estratègies d’expressió oral i escrita
a) Reproducció de sons, de pautes
d’entonació i de grafies a partir de
models determinats.
b) Reproducció de les estructures i dels
textos assenyalats per aquest nivell
seguint instruccions i models.
c) Producció de textos orals i escrits
mitjançant la combinació d’estructures
lingüístiques estudiades.
d) Adequació
del
missatge
als
components de l’acte de comunicació
(interlocutor, canal i registre).
Estratègies d’interacció
a) Repetició

mental

i

ús

de

frases

Actituds vers la comprensió i
expressió orals i escrites
a) Mostrar interès irespecte per les
normes que regeixen els textos
orals i escrits.
b) Respectar les idees expressades en
l'idioma estranger.
c) Prendre
consciència
de
la
importància d’aprendre un idioma
per poder satisfer necessitats
comunicatives
d) Valorar la comunicació com a forma
de convivència i respecte per les
normes que la regulen.
e) Mostrar estima i interès per
qualsevol manifestació oral o
escrita que es presenti en l'idioma

estandarditzades d’ús freqüent (felicitar,
estudiat dintre o fora de l’àmbit
saludar i acomiadar-se; desitjar sort,
escolar.
etc.) tant oralment com per escrit.
b) Manteniment de l’atenció i observació Actituds vers la interacció
del comportament de l'interlocutor per
poder comprendre’l millor.
a) Superar el sentit del ridícul i de la
c) Ús
d’estratègies
compensatòries:
cohibició. Desenvolupar el sentit de
petició
d’ajuda,
de
repetició,
l’espontaneïtat, i valorar
la
d’aclariment del que s’ha dit o escrit,
confiança en si mateix per poder
utilització del llenguatge no verbal.
establir intercanvis comunicatius.
d) Comprovació de la comprensió del b) Mostrar una actitud col·laboradora,
missatge aclariment de malentesos.
participativa, i de respecte cap a les
normes
en
els
intercanvis
Estratègies d’aprenentatge autònom
comunicatius (respecte al torn de
paraules, a les idees de l’altre, etc.)
a) Planificació d’un pla de treball personal c) Valorar el treball en grup com a mitjà
(diari, setmanal, quinzenal, etc.) i d’un
d’aprenentatge, l’establiment de
treball (en parelles, en equip).
relacions entre els participants i la
b)Localització i ús efectiu de recursos
motivació que afavoreixin l’estímul
personals (llibre de text, diccionaris
mutu i d’avaluació conjunta.
personals,
apunts,
etc.),
dels d) Valorar l’ús de les noves tecnologies
disponibles tant en el centre escolar
de la informació i comunicació com
com fora (biblioteques, aula de recursos
a mitjà de
perfeccionament de
i aula multimèdia) que ajudaran
l'idioma i d’interrelació personal.
l’alumnat a la preparació i organització
de la tasca.
Actituds vers l’aprenentatge autònom
c) Identificació de les estratègies bàsiques
per a l’aprenentatge del vocabulari, la a) Mostrar estima i interès per
gramàtica i la utilització ràpida i freqüent
qualsevol manifestació oral o escrita
de la llengua apresa.
que es presenti en l'idioma estudiat
d) Ús
d’estratègies
compensatòries:
fora de l’àmbit escolar, aprofitant les
emprar mímica, tenir confiança en un
noves tecnologies com a font
mateix davant l’error, amb la finalitat
important d’aprenentatge autònom.
d’afavorir l’aprenentatge.
b) Valorar el propi esforç, progrés i
curiositat per aprendre, i acceptar
e) Ús d’estratègies de memòria (crear
les pròpies limitacions i dificultats
relacions mentals, mapes semàntics,
que sorgeixen en l’aprenentatge.
etc.). Ús d’estratègies transferides c) Acceptar l’error com un element
d’altres aprenentatges.
necessari
en
el
procés
d’aprenentatge.
f) Participació
en
situacions
de
comunicació a través de les noves d) Utilitzar estratègies de planificació,
tecnologies
de
la
informació
i
textualització i revisió.
comunicació (missatges de mòbil, xat o e) Analitzar i reflexionar sobre l’ús i el
correus electrònics).
significat de diferents formes
g) Detecció dels errors més freqüents,
gramaticals mitjançant comparança i
anàlisi de les causes i la seva
contrast amb les llengües que
acceptació com un element necessari
coneix.
en el procés d’aprenentatge.
f) Desenvolupar seguretat i confiança
h) Participació en activitats de coavaluació
en l’ús de la llengua estrangera.
com a recursos per reflexionar sobre les
dificultats que sorgeixen en el procés
Actituds culturals i interculturals
d’aprenentatge, amb la finalitat de
superar-les.
a) Rebutjar
estereotips, tòpics i
prejudicis sobre l'idioma, sobre la
Estratègies culturals i interculturals
cultura i sobre els seus parlants.

a) Reconeixement de les característiques b) Mostrar interès i respecte pel
pròpies de la cultura d’origen i la cultura
coneixement de les principals
nova objecte d’estudi.
característiques
de
la
vida
b) Observació i reconeixement dels
quotidiana, de la cultura, de les
continguts i convencions culturals
convencions socioculturals i el
propis de l'idioma.
llenguatge no verbal propis del país
c) Identificació de les diferències i
o països de l'idioma estudiat.
similituds socioculturals entre la cultura c) Mostrar interès cap a altres cultures,
pròpia i l’aliena.
noves
experiències
i
altres
d) Identificació d’estereotips i formes de
comportaments.
superar-los.
d) Valorar el paper d’intermediari
e) Identificació del paper de l’alumnat com
cultural entre la cultura pròpia i la
intermediari cultural entre la L1 (cultura
cultura estrangera per abordar amb
pròpia) i la L2 (nova cultura).
eficàcia els malentesos culturals i
les situacions conflictives.
e) Mostrar una actitud oberta i crítica
davant altres valors i característics
que pertanyen a diferents cultures.

3. CONTINGUTS
Encara que els continguts es presenten organitzats en diferents apartats, per aplicar-los a
l’ensenyament, haurien d’integrar-se en un tot significatiu a partir dels objectius específics de
cadascuna de les activitats de la llengua, de manera que l’alumnat els adquireixi a través de les
tasques i activitats que es proposen a l’aula.

3.1 NOCIONALS
a) Entitat
Expressió de les
entitats i referència.
b) Propietats
Existència.
Qualitat: qualitats
físiques, valoracions i
quantitat.
c) Relacions
Espai: ubicació
absoluta i relativa en
l’espai.
Temps: situació
absoluta i relativa en el
temps.
Estats, activitats,
processos,
realitzacions: temps,
aspecte i modalitat.
Participants i les seves
relacions.
Relacions lògiques:
conjunció, disjunció,
oposició, comparança,
condició, causa,
finalitat, resultat,
relacions temporals
(anterioritat,
posterioritat,
simultaneïtat)

3.2. FUNCIONALS
a) Actes assertius: funcions
o actes de parla relacionats
amb l’expressió del
coneixement; l’opinió, (afirmar,
assentir, classificar); descriure
(educació, treball, persones,
caràcter, significat,
experiències) accions i
projectes referits al moment
present, al passat i al futur;
expressar acord i desacord,
expressar una opinió,
identificar-se, informar sobre
rutines, hàbits, gustos, plans,
presentar i presentar-se,
recordar a algú, etc.
b) Actes compromisius:
funcions o actes de parla
relacionats amb l’expressió
d’oferiment, intenció i voluntat
(expressar la intenció, la
decisió o la voluntat de fer o
de no fer alguna cosa,
convidar, etc.)
c) Actes directius: funcions
o actes de parla que tenen
com a finalitat que el
destinatari faci o no alguna
cosa, tant si això és un acte
verbal com una acció d’altra
índole (donar instruccions o
permís; demanar alguna cosa,
ajuda, informació,
instruccions, permís; prohibir o
denegar, ordenar, sol·licitar,
acceptar i rebutjar).
d) Actes fàctics i solidaris:
funcions o actes de parla que
es realitzen per establir o
mantenir el contacte social i
expressar actituds pel que fa
als altres (acceptar o declinar
una invitació, o oferiment),
saludar, etc.)
e) Actes expressius:
funcions o actes de parla que
expressen actituds i
sentiments davant
determinades situacions
(expressar alegria,
preferència, etc.)

3.3. SOCIOCULTURALS
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

Vida quotidiana: horaris i
hàbits de menjars. Horaris i
costums relacionats amb el
treball. Activitats d’oci.
Festivitats més rellevants.
Relacions personals:
introducció a l’estructura
social. Relacions familiars,
generacionals i
professionals. Relacions
amb diferents grups socials i
entre ells.
Condicions de vida:
introducció al món laboral.
Cobertura dels drets bàsics
Valors, creences i actituds:
valors i creences
fonamentals. Tradicions
importants.
Característiques bàsiques
del sentit de l'humor.
Llenguatge corporal:
gestos i postures.
Convencions socials:
convencions i tabús relatius
al comportament. Normes
de cortesia.
Comportament ritual:
celebracions més rellevants.
Geografia bàsica: països
més importants en els quals
es parla la llengua i
informació sobre les ciutats
més significatives.
Introducció bàsica a les
varietats de llengua.

3.4.

Continguts temàtics

Es continguts temàtics s'enumeren a les programacions de cada curs.

3.5. Continguts lingüístics, fonètics i fonològics
Els continguts lingüístics, fonètics i fonològics a assolir al finalitzar cada curs es troben enumerats
a la programació de cada curs.

4. AVALUACIÓ
4.1 Tipus d’avaluació i destreses que s’avaluen
En el cas de les EOI, caldria distingir entre els diversos tipus d’avaluació que poden dur-se a
terme segons els objectius i de les decisions a les quals poden conduir. Es presenten de forma
resumida:

TIPUS

CLASSIFICACIÓ

DIAGNÒSTIC

PROGRÉS

OBJECTIU

DECISIONS

CANDIDATS

RESPONSABLE

Determinar el
nivell de
coneixement en
la L2.

Distribuir els
Aspirants a
candidats per
alumnes oficials
nivells abans del
començament
del curs.

Departament

Detectar punts
febles en els
quals
l’alumne/a
necessita
reforç.
Contempla
l’autodiagnòstic.

Adoptar
mesures de
reforç en àrees
puntuals de
l’aprenentatge.

Alumnat oficial

Professorat /
Alumnat

Comprovar el
que els
estudiants han
après fins al
moment
d’administració
de la prova.

Adequar el ritme
i caràcter de les
activitats
d’ensenyament
a un grup
determinat.

Alumnat oficial

Professorat /
alumnat
Requereixen
coordinació per
part del
departament.
Establir
estructura
similar de proves.

APROFITAMENT

Comprovar el
que els
estudiants han
après fins al
final de curs.

Permetre l’accés Alumnat oficial
al curs següent.

Departament
Requereixen
coordinació per
part del
departament.
Establir
estructura
similar de proves.

CERTIFICACIÓ

Valorar el nivell
de competència
comunicativa
lingüística
general.

Certificar el
nivell de
competència
comunicativa
lingüística
general.

Alumnat
presencial en
finalitzar els
estudis de cicle i
alumnat lliure o
extern.

Xarxa d’escoles

En termes generals s’ha de seguir el marc que s’estableix a les Instruccions anuals d’Organització
i Funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears, que indica:
"L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat oficial presencial serà continua, sistemàtica,
globalitzada, integradora i personalitzada, per tal de valorar el progrés de l’alumnat i contrastar els
objectius establerts i els resultats obtinguts. L’avaluació tendra tres fases diferenciades: inicial,
formativa i sumativa (pel que fa als coneixements adquirits). Els departaments i el professorat
informaran l’ alumnat sobre els objectius i continguts (generals i específics) a assolir a final de curs
i els criteris i els mitjans que s’utilitzaran per a l’avaluació i per a la qualificació. Al llarg del curs els
alumnes hauran d’estar informats sobre el seu progrés."
A més les EOI de Balears es regeixen pel ROC dels centres d’ensenyament secundari que
segons en el capítol V, del article 56 del decret 120/2002 estableix: com a funcions dels/les
professors/es tutors/es, dins ell procés de l’avaluació continua
“...informar almenys tres vegades en allò referent als processos d’aprenentatge, les activitats
docents i el rendiment acadèmic."
4.2. Avaluació de diagnòstic
Per acord de la Comissió de Coordinació Pedagògica en reunió de dia 13 de setembre de 2017 es
farà una avaluació de diagnòstic. Aquesta avaluació es farà entre els dies 16 i 19 d'octubre de
2017. La prova consistirà en almenys la valoració de dues destreses a cada curs. El departament
d'anglès ha acordat dur a terme aquesta avaluació de la següent forma:
Bàsic 1: es farà un test sobre els continguts i vocabulari de la unitat 1.
Bàsic 2: es farà una prova de gramàtica i una prova de comprensió auditiva.
Intermedi 1: es farà una prova de gramàtica i una prova de comprensió auditiva.
Intermedi 2: una prova de gramàtica i vocabulari i una redacció que pot ser la primera del curs.
Avançat 1: una prova de comprensió lectora i una de comprensió auditiva.
Avançat 2: una prova de gramàtica i vocabulari i una redacció.
C1: es farà una prova de gramàtica i vocabulari una prova d’expressió escrita.
C2: una prova de gramàtica i vocabulari i una redacció.

Un cop finalitzada l'avaluació de diagnòstic el professorat comentarà els resultats dels exercicis
i es faran comentaris personalitzats dels resultats obtinguts.
4.3. Avaluació als cursos bàsic 1, intermedi 1 i avançat 1
A aquests cursos l’avaluació és contínua.
Per promocionar al curs següent es valorarà la competència lingüística i comunicativa en les
següents proves: use of English (excepte a bàsic 1, en què aquesta prova s'inclourà dins la part
de la comprensió lectora), reading, listening, writing i speaking, segons els criteris establerts per a
cada nivell.
El sistema d'avaluació contínua només serà aplicat a l'alumnat que tingui com a mínim una
assistència del 70% i que per tant hagi pogut ser avaluat de forma contínua al llarg del curs
acadèmic. Tot i que l'alumnat no arribi a aquest mínim d'assistència, té dret a presentar-se a totes
les proves, però els resultats no es tindran en compte i haurà de fer els exàmens finals de maigjuny i/o setembre.
El curs es dividirà en tres trimestres. L’ alumnat realitzarà com a mínim una prova de cada una de
les destreses per avaluació. Al final de cada període el professorat comunicarà a l'alumnat els
resultats obtinguts. Aquestes dades de seguiment seran custodiades per el cap de departament i
la cap d'estudis.
4.3.1. Períodes d'avaluació dels cursos amb avaluació contínua
Els períodes d’avaluacions establerts durant el curs 2017-18 són els següents:
Primera avaluació: fins al 4 o 5 de desembre 2017
Segona avaluació: fins al 26 o 27 de febrer 2018
Tercera avaluació: fins al 16 o 17 de maig 2018
S'establirà al més de maig/juny i setembre una prova final per promocionar al curs següent. Les
dates d'aquestes proves les fixa l'equip directiu i es publiquen dins el mes d'abril. Podran prendre
part en ella tant l’alumnat que, per qualsevol raó, no hagi pogut ser avaluat de forma contínua com
l’alumnat que hagi obtingut qualificacions negatives en el procés d'avaluació contínua en acabar el
tercer trimestre.
L’alumnat que tingui pendent alguna de les destreses tindrà ocasió de recuperar-les a la prova
final de maig/juny. En el cas que no aprovi al maig/juny se li guardaran les notes obtingudes durant
el curs i tindrà una altra oportunitat al setembre per examinar-se de les destreses que van quedar
pendents al juny.
4.3.2. Valor de cada destresa
A cada avaluació hi haurà una nota de reading, listening, speaking, writing i de Use of English a
partir d'intermedi. Cada destresa té el mateix pes a l'hora d'obtenir la nota final, és a dir, 25 % en
el cas de bàsic i 20 % a partir d'intermedi.
Cada destresa s'avalua per separat.
Per obtenir una qualificació de 5 punts de cada destresa l'alumne haurà de respondre
correctament el 60% dels ítems o obtenir un 60 % de la puntuació de les proves d’expressió
escrita i oral.
Per a les destreses de reading, listening, speaking i per a la part de Use of English, si escau, la
nota de cada avaluació serà l'obtinguda de la prova que es faci al final de cada trimestre.

Writing: per calcular la nota a cadascuna de les avaluacions de la destresa d'expressió escrita es
tindran en compte tant les notes dels treballs a casa, com la nota d'una redacció que es farà
durant l'avaluació en el decurs d'una classe, com la nota de l'examen de final d'avaluació.
Es realitzaran un mínim de 12 writings durant el curs acadèmic (comptant les redaccions fetes a
casa, les fetes a classe i les redaccions dels exàmens). La informació publicada per a l'alumnat en
relació a l'avaluació explica que s'hauran de fer un mínim de 10 redaccions perquè no s'inclouen
les dels exàmens.
Segons les darreres instruccions de la comissió d'exàmens per als cursos de certificació un
alumne obtendrà la qualificació de 4 (no d'apte) si té dos criteris amb una puntuació inferior a 3 ja
sigui en la mateixa redacció o un criteri inferior a 3 en una redacció i un criteri inferior a 3 en l'altra
redacció. Si l'alumne té més de dos criteris amb puntuació inferior a 3 la nota final serà
automàticament de 3. Si un escrit no correspon en absolut a la tasca proposada, la nota en
l'apartat de appropriacy ha de ser 0 punts i no s'avaluaran la resta d'apartats.
La nota final de cada avaluació de la destresa d'expressió escrita (writing) serà el resultat d'aplicar
els següents tants per cent:

CURS

Redaccions fetes a
casa
20%
20%
20%

BÀSIC 1
INTERMEDI 1
AVANÇAT 1

Redaccions fetes a
classe i examen
80%
80%
80%

Al final del primer trimestre no es calcularà la mitjana del conjunt de les destreses. Aquesta mitjana
només es farà quan l'alumne hagi aprovat totes les parts.
4.3.3. Valor de cada trimestre
Un cop acabada la segona avaluació, per obtenir la nota global de cada destresa es prendran en
consideració les notes obtingudes al llarg del curs aplicant el següent criteri:
CURS
BÀSIC 1
INTERMEDI 1
AVANÇAT 1

1r trimestre
20%
20%
20%

2n trimestre
30%
30%
30%

3r trimestre
50%
50%
50%

4.3.4. Consideracions a tenir en compte
•

•

•
•
•

En la primera avaluació es realitzarà com a mínim una prova de cada destresa i aquestes
proves es podran distribuir dins el període que comprèn el primer trimestre; en la segona
avaluació, es realitzarà una prova similar a la de l’examen final però aquesta serà reduïda i
tendrà aproximadament la meitat d’ítems que la prova final; i en la tercera avaluació es
realitzarà una prova completa amb el mateix número d’ítems que les proves oficials dels
corresponents nivells 2.
Si l'alumnat no es presenta a alguna prova dels trimestres obtendrà la qualificació de NP
(no presentat), però a afectes del càlcul de la nota després d'acabar el tercer trimestre i per
aplicar el quadre anterior equivaldrà a zero. Tanmateix s'aplicarà la taula anterior per
comprovar si la nota surt aprovada.
La qualificació de cada destresa es fa mitjançant una valoració numèrica del 0 al 10.
Per obtenir una qualificació de 5 punts l'alumne haurà de respondre correctament el 60%
dels ítems o obtenir un 60% de la puntuació de totes les proves d’expressió escrita i oral.
Si no es superen totes les parts per avaluació contínua, només es repetiran a l'avaluació de

•
•
•
•

juny i/o setembre les parts suspeses.
Si no s'aprova una destresa per avaluació contínua, les notes que es puguin haver obtingut
durant el curs no seran tingudes en compte. En aquest cas la nota final de la destresa serà
la que s'obtengui a l'avaluació final de maig-juny o setembre.
Perquè l'alumnat sigui avaluat positivament del curs haurà de tenir aprovades totes i
cadascuna de les destreses (orals i escrites) amb una nota mínima de 5 punts. Llavors la
nota final del curs serà la mitjana de totes les parts de l'examen.
No es permetrà l'ús de diccionari ni cap aparell electrònic en cap de les proves.
El format de les proves dels cursos d'avaluació contínua imitarà el dels cursos de
certificació (vegeu el capítol 3 d'aquesta programació)

4.3.5. Distribució i durada de les proves: bàsic 1, intermedi 1, avançat 1
(segons les Instruccions per al curs 2017-18)

CURS BÀSIC 1

CURS INTERMEDI 1

CURS AVANÇAT 1

Ús de la llengua

50 m

Ús de la llengua

50 m

Expressió escrita

90 m

Expressió escrita

90 m

Comprensió lectora
i ús de la llengua

60 m

Comprensió
auditiva

30 m

Pausa

15 m

Pausa

15 m

Expressió escrita

60 m

Comprensió
auditiva

30 m

Comprensió
auditiva

45 m

Expressió oral

10 m

Comprensió lectora

45 m

Comprensió lectora

60 m

15 m

Expressió oral (en
parelles)

Expressió oral (en
parelles)

20 m

4.4. Avaluació als cursos de bàsic 2, intermedi 2, avançat 2, C1 i C2
Tots aquests són cursos de certificació oficial, per tant, l’única prova amb validesa oficial és la de
certificació, elaborada per la Comissió d'Exàmens Unificats de la Conselleria d'Educació i
Universitat de les Illes Balears. En aquesta prova global s'avaluaran les quatre destreses
bàsiques: comprensió lectora (reading), comprensió auditiva (listening), expressió escrita (writing) i
expressió oral (speaking) i finalment Use of English, excepte en el nivell de bàsic, ja que aquesta
part queda inclosa a la destresa de reading.
No obstant això, és interessant que el professorat no deixi de banda altres tipus de proves per tal
de mantenir informat l’alumnat del seu coneixement inicial, el seu procés d’aprenentatge i el
progrés al llarg del curs. De fet, es portaran a terme dues avaluacions de simulació, però només
amb caràcter informatiu.
A més a més, es treballaran totes les destreses de la mateixa manera que es fa en els cursos
d'avaluació contínua i també, com en les cursos d'avaluació contínua, es realitzara un mínim de 14
writings durant el curs acadèmic (comptant les redaccions fetes a casa, les fetes a classe i les
redaccions dels exàmens.) La informació publicada per a l'alumnat en relació a l'avaluació explica
que s'hauran de fer un mínim de 10 redaccions perquè no s'inclouen les dels exàmens. No
obstant, en aquests cursos la nota de writing es basarà únicament en l'obtinguda a l'examen i no
es podran tenir en compte les notes obtingudes dels treballs realitzats durant el curs.
4.4.1. Períodes d'avaluació dels cursos de prova de certificació
Els períodes d’avaluació de simulacre establerts durant el curs 2017-18 són els següents:
Primera avaluació: fins al 4 o 5 de desembre 2017
Segona avaluació: fins al 26 o 27 de febrer 2018
Tercera avaluació: fins al 16 o 17 de maig 2018

Aquests exàmens de simulació es confeccionaran i corregiran seguit les instruccions dels
exàmens de certificació del curs passat, a fi que serveixin per preparar l'alumnat per a la
realització de la prova de certificació.
DATES DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ: les fixa la Conselleria d’Educació i Universitat.
Generalment la Resolució que fixa el calendari es publica al mes de març. Hi ha dues
convocatòries: ordinària (maig-juny) i extraordinària (setembre).
4.4.2. Consideracions a tenir en compte
•

•
•
•
•
•
•
•

En la primera avaluació es realitzarà com a mínim una prova de cada destresa i aquestes
proves es podran distribuir dins el període que comprèn el primer trimestre; en la segona
avaluació, es realitzarà una prova similar a la de l’examen final però aquesta serà reduïda i
tendrà aproximadament la meitat d’ítems que la prova final; i en la tercera avaluació es
realitzarà una prova completa amb el mateix número d’ítems que les proves oficials de
certificat.
La qualificació de cada destresa es fa mitjançant una valoració numèrica del 0 al 10.
Per obtenir una qualificació de 5 punts l'alumne haurà de respondre correctament el 60%
dels ítems o obtenir un 60 % de la puntuació de totes les proves d’expressió escrita i oral.
Si no es superen totes les parts a la primera convocatòria de maig-juny només es repetiran
a l'avaluació de setembre les parts suspeses.
Perquè l'alumnat sigui avaluat positivament haurà de tenir aprovades totes i cadascuna de
les destreses (orals i escrites) amb una nota mínima de 5 punts. Llavors la nota final del
curs serà la mitjana de totes les parts de l'examen.
No es permetrà l'ús de diccionari ni cap aparell electrònic en cap de les proves.
Per a la destresa de speaking no es permetrà que l'alumne prengui notes durant el temps
de preparació de la prova, expecte en el cas de C2.
El format de les proves de simulació imitarà el format que s'especifica al capítol 3 d'aquesta
programació.

4.4.4. Distribució i durada de les proves
(segons les Instruccions per al curs 2016-17)

NIVELL BÀSIC 2

NIVELL INTERMEDI 2

NIVELL AVANÇAT 2

Ús de la llengua

50 m

Ús de la llengua

50 m

Expressió escrita

90 m

Expressió escrita

100 m

30 m

Pausa

15

Pausa

15 m

Pausa

15 m

Comprensió auditiva

30 m

Comprensió auditiva

45 m

Expressió escrita

60 m

Comprensió lectora

45 m

Comprensió lectora

60 m

10 m

Expressió oral (en
parelles)

15 m

Expressió oral (en
parelles)

20 m

Comprensió lectora i
ús de la llengua

60 m

Comprensió auditiva

Expressió oral
(individual)

NIVELL C1

NIVELL C2

Ús de la llengua

65 m

Ús de la llengua

75 m

Pausa

10 m

Pausa

10 m

Expressió escrita

100 m

Expressió escrita

105 m

Pausa

15 m

Pausa

15 m

Comprensió auditiva

45 m

Comprensió auditiva

45 m

Comprensió lectora

70 m

Comprensió lectora

60 m

20 m

Expressió oral
(individual)

30 m

Expressió oral (en
parelles)
4.5. Criteris de correcció

Use of English:
- en el cas del exercicis de Wordbuilding no s'acceptarà cap errada.
- en exercicis de temps verbals no s'acceptaran spelling mistakes.
Reading
- en exercicis de multiple matching en els quals es requereixen dues respostes, es donarà mig
punt per a una resposta vàlida.
Listening
- en exercicis d'omplir buits es valoraran en mig punt les paraules que continguin errades menors
de spelling.
- els phrasal verbs només es puntuaran si inclouen el verb i la partícula (no es donaran mitjos
punts).
Writing
Bàsic 1 fins a Avançat 2
- Segons les derreres instruccions de la comissió d'exàmens per als cursos de certificació un
alumne (bàsic 1 fins a avançat 2) obtendrà la qualificació de 4 (no d'apte) si té tres criteris amb
una puntuació inferior a 3 ja sigui en la mateixa redacció o entre les dues redaccions. Si l'alumne
té quatre o més criteris amb puntuació inferior a 3 la nota final serà automàticament de 3.
- Si un escrit no correspon en absolut a la tasca proposada, la nota ha de ser 2 punts i no
s'avaluaran la resta d'apartats. Si l'alumne només fa una de les dues tasques proposades, la nota
ha de ser un 2.
C1 i C2
- Segons les derreres instruccions de la comissió d'exàmens per als cursos de certificació un
alumne obtendrà la qualificació de 4 (no d'apte) si té dos criteris amb una puntuació inferior a 3 ja
sigui en la mateixa redacció o un criteri inferior a 3 en una redacció i un criteri inferior a 3 a l'altra
redacció. Si l'alumne té més de dos criteris amb puntuació inferior a 3 la nota final serà
automàticament de 3.
- Si un escrit no correspon en absolut a la tasca proposada, la nota ha de ser 2 punts i no
s'avaluaran la resta d'apartats. Si l'alumne només fa una de les dues tasques proposades, la nota
ha de ser un 2.
4.6. Criteris d'avaluació:

ASSESSMENT CRITERIA FOR THE BÀSIC SPEAKING TEST
FLUENCY

5

4

3

VOCABULARY

PRONUNCIATION

Extends contributions and
responds well to questions
about the topics of the level.
Makes a correct use of the
most frequent connectors to
link simple sentences. Some
hesitation and several pauses
while he/she is thinking about
what to say. Asks for
clarification if does not
understand. Meaning is always
clear.
Utterances are of a reasonable
length. Responds to questions
about the topics of the level.
Makes an effort to link
utterances with simple
connectors and discourse
markers. Hesitation and
pauses are evident but do not
discomfort interlocutors. Asks
for clarification and repetition.
Meaning is clear.
Communicates by using very
short utterances. Pauses and
initial doubts are very evident
and may need to start again.
Uses simple connectors like
“and”, “but” and “because” to
link groups of words. Meaning
is sufficiently clear.
Uses single, unconnected
words. Meaning is not clear.

Communicates information
successfully in every day
situations using utterances
made up of basic sentences
and expressions and groups
of a small number of words.
There are errors but there is
also a significant amount of
good use of the language of
the level.

Uses simple but appropriate
vocabulary. The use of relevant,
formulaic expressions for
everyday situations is typical at
this level of performance. The
development of the task is not
restricted in a significant way by
lack of the vocabulary of the level.

The pronunciation of
individual words and sounds
are influenced by L1 but
“errors” are non-impeding.

Performs Parts 1 & 2 very well with minimal
prompting from the examiner. Is able to
engage in a SIMPLE conversational turn with
the examiner in Part 2 and responds well to
the more unexpected questions.

Communicates information
with a good degree of
success by using utterances
made up of basic sentences
and expressions and groups
of a small number of words.
There are errors but there is
also evidence of knowledge
of the language of the level.

Uses simple but appropriate
vocabulary. There is some use of
memorised scripts or sequences
that are relevant to the context.
The development of the task is
never seriously restricted by lack
of vocabulary.

The pronunciation of
individual words and sounds
may be very influenced by L1
but “errors” are generally
non-impeding.

Performs Parts 1 & 2 reasonably well, although
he/she may need some support from the
examiner. Can attempt a short, SIMPLE
conversational turn with the examiner in Part
2, but may have some difficulty with the more
unexpected questions. May require the
examiner to repeat or reformulate some of the
questions.

The range of linguistic
resources is limited and very
flawed.

Task is seriously constrained by
lack of lexical knowledge.

Unintelligible. Incoherent.

Range of linguistic resources
is severely limited.

Has insufficient lexical resources
to carry out even the simplest
task.

2

1

ACCURACY

Uses some simple structures Has sufficient lexical resources to
correctly to communicate the carry out the task in a satisfactory
message in a satisfactory
manner.
manner.

TASK RESPONSE AND INTERACTION

Pronunciation is heavily
influenced by L1 features and
may at times require some
patience, but is generally
intelligible.

Performs Parts 1 & 2 in a satisfactory manner,
but relies on the examiner for some
support/prompting. In part 2, has little
difficulty answering the written questions and
responding with simple statements. Indicates
understanding, but finds it challenging to
respond to the unexpected questions. Some
repetition required of the examiner in Part 2.
Pronounces some words so
Performs Parts 1 & 2 badly. Requires excessive
poorly that comprehension is prompting and repetition from the examiner in
affected.
both parts of the test. In Part 2, often has
difficulty in understanding the unexpected
questions, even after reformulation or
simplification.
Pronunciation is often
Breakdown in communication occurs.
unintelligible.

Assessment criteria 2016

ASSESSMENT CRITERIA FOR THE INTERMEDI SPEAKING TEST

5

4

3

2

1

FLUENCY
Extends and maintains a monologue or
conversation with relative ease. Register is
appropriate to task. Organization of ideas is good
and makes a correct use of high-frequency
connectors to link sentences. Rhythm is natural
with little hesitation although there may be
pauses while making grammatical and lexical
choices and he/she may need to reformulate.
Some self-repair is evident. There is no discomfort
on the part of the examiner and meaning is always
clear.
Extends and maintains a monologue or
conversation well. Register is reasonably
appropriate. Organization of ideas is apparent and
good use of high-frequency connectors. Some
hesitation and pauses while making grammatical
and lexical choices and some reformulation. Selfrepair is attempted. There is little discomfort on
the part of the examiner and meaning is always
clear.
Has some difficulty maintaining a monologue or
conversation. Turns may be shorter than
desirable. Register, in general, is appropriate to
task. Organization of ideas is satisfactory although
the use of connectors and discourse markers may
not be totally correct or appropriate. Pace may be
slow and hesitation very evident when searching
for vocabulary and structures. Reformulation is
necessary and not always successful. Meaning is
generally clear but on occasions there is a little
discomfort on the part of the examiner.
Excessive hesitation. Pace and rhythm require
excessive patience. Discourse is often incoherent
through lack of vocabulary and knowledge of
structure, causing great discomfort in the
examiner. Ideas are not clear and very
disorganised.
Unintelligible. Incoherent.

ACCURACY
Makes a good use of a range of
structures of the level when
communicating
information.
Although minor lapses may
occur, these are non-impeding.
L1 is still influential on syntax and
more important errors will occur
when dealing with less familiar
topic areas and in longer turns.
Shows some ability to selfcorrect.
Makes a reasonable use of a
range of structures of the level.
The lapses that occur are nonimpeding. L1 is quite influential
on syntax and in longer turns
more important errors occur.
Can
re-formulate
some
utterances to clarify meaning.
Makes a satisfactory use of a
range of structures of the level
when
communicating
information on more familiar
topics. In less familiar areas,
syntax may be flawed although
errors will be generally nonimpeding and due to the
influence of L1 syntax.

VOCABULARY
Lexical repertoire is good enough to
be able to describe the more
unpredictable situations and to be
able to explain the main ideas of a
simple argument and express an
opinion on the topic at hand with
relative precision. The development
of the task is not restricted in any
way by lack of vocabulary.

PRONUNCIATION
Pronounces the sounds of
English sufficiently well to be
generally understood and
shows a fair control of stress
and intonation patterns.

TASK RESPONSE AND INTERACTION
In Part 1, performs well, showing an
adequate repertoire of strategies to keep
the exchange alive. Initiates and responds
competently for the level. Maintains and
develops the interaction with some
confidence. Performs Part 2 well. Is able
to develop the topic a little further if
prompted by the examiner.

Lexical repertoire is good in
predictable situations but more
limited when dealing with more
unpredictable ones. Explains the
main ideas of a simple argument
and has sufficient resources to
express an opinion on the topic.
Task development is not seriously
restricted by lack of vocabulary.
Has an adequate vocabulary to
complete the task in a satisfactory
manner and occasionally resorts to
paraphrase. Is a little challenged by
the less predictable aspects of the
test but makes a reasonable
attempt.

Pronounces the sounds of
English sufficiently well to be
generally understood and
shows some control of stress
and intonation patterns.

In Part 1, performs appropriately,
showing a basic repertoire of strategies
to keep the exchange alive. Initiates and
responds appropriately for the level, and
keeps the interaction going with little
prompting and support from the
interlocutors. In Part 2, performs well and
attempts to develop the topic a little
further if prompted by the examiner.
In Part 1, performs the task in a
satisfactory manner when involved in
simple exchanges. Some evidence of
communication strategies but there may
be some difficulty in more complex areas.
Is able to maintain the interaction and
deal with the task without major
prompting. In Part 2, performs the task in
a satisfactory manner, but has some
difficulties if prompted to develop the
topic a little further.
In Part 1, performs poorly. Little evidence
of communication strategies. Exchanges
are too simple and /or no consideration
for conversational partner. In Part 2,
requires excessive prompting and
support from the examiner.
Breakdown in communication occurs.

Occasional lapses in the
pronunciation of individual
words and sounds which are
occasionally self-corrected.
With
few
exceptions,
pronunciation
is
comprehensible and there is
an attempt to use correct
intonation
and
stress
patterns.

The range of linguistic resources The range of vocabulary is limited Pronounces some words so
is limited and very flawed.
for the task at hand and/or for the poorly that comprehension is
level.
affected. No awareness of
errors in pronunciation.

Range of linguistic resources very Insufficient knowledge to carry out Pronunciation
limited limited.
the task.
unintelligible.

is

often

Assessment criteria 2016

ASSESSMENT CRITERIA FOR THE AVANÇAT SPEAKING TEST

5

4

3

2

1

FLUENCY
Only the natural hesitation while
organising thoughts. Contributions are
coherent
and
extended
where
appropriate. Pace and rhythm are good for
the level. Meaning is always clear and no
discomfort for the examiner.

Slight hesitation, resolved by effective use
of self-repair and circumlocution so that
pace and rhythm do not cause discomfort.
Contributions generally coherent and
extended when required.

Some hesitation, but not enough to
require excessive patience on the part of
the examiner. Contributions are extended
in a satisfactory manner. Fluent speech in
everyday contexts but pace and rhythm
are slightly affected in more complex
areas. Some use of circumlocution and
paraphrase when there are gaps in
vocabulary and structure. Communication
of meaning is not affected by any serious
lack of coherence.
Unable to extend contributions in a
satisfactory manner. Some hesitation in
everyday contexts, but in more complex
areas contributions may be limited. Pace
and rhythm are negatively affected by too
much hesitation and too many pauses,
causing discomfort in the examiner.
Meaning compromised by incoherence.
Excessive hesitation. Pace and rhythm
seriously
compromise
interaction
expected at this level.

ACCURACY
Uses a wide range of
linguistic resources to deal
with the tasks, there are
some minor lapses, but
language
is
mainly
accurate. Self corrects
generally when errors
occur.
The range of linguistic
resources is fairly wide but
there are occasional flaws.
Some self-correction is
evident.

VOCABULARY
Uses appropriate and
varied
vocabulary
in
dealing with the tasks. Not
restricted in any way by
lack of vocabulary.

PRONUNCIATION
Produces individual sounds
well
and
speaks
with
appropriate intonation and
stress; although L1 accent may
still be evident, utterances are
easily understood.

TASK RESPONSE AND INTERACTION
In Part 1, manages the interactive phase competently,
exploiting a variety of expressions. Initiates turns,
responds appropriately to his/her partner’s turn and
negotiates towards an outcome of the conversation.
During the monologue, the performance is strong and
always relevant to the task. Does not require assistance
or prompting from the examiner.

Some minor lapses in the
use of vocabulary but
generally
fairly
wide
ranging. Task development
is not restricted in any
significant way.

Individual sounds, stress and
intonation are sufficiently
good to make comprehension
easy.
L1 accent is apparent, but not
intrusive.

The range of linguistic
resources is adequate and
sufficiently correct to deal
with the tasks. There is
some evidence of selfcorrection.

Reasonable
range
of
vocabulary of the level,
which is only occasionally
limited for the task.

Produces individual sounds
and prosodic features well
enough to be understood, but
L1 accent may occasionally
cause difficulty but should
always be intelligible.

In Part 1, carries out the task appropriately; can
experience some difficulty in complex areas, but
communicates effectively. Generally keeps the exchange
alive and responds positively to the norms of turntaking, initiating and responding appropriately without
intervention from the examiner. In Part 2, the
performance is very good and generally relevant to the
task. May require minimal prompting by the examiner
during the monologue.
In Part 1, carries out the task in a satisfactory manner
but experiences some difficulty in abstract areas without
producing a breakdown in communication. Makes
sufficient use of communication strategies to keep the
exchange going and observes the norms of turn-taking,
although not always elegantly. Performs Part 2 in a
satisfactory manner. May require some prompting by
the examiner during the monologue, or when dealing
with complex areas.

The range of linguistic
resources is limited for the
level and flawed. Very little
self- repair indicating a lack
of awareness of the errors
being made.

The range of vocabulary is
adequate in everyday areas
but limited for the more
demanding
and
unpredictable areas.

Pronounces some individual
sounds poorly, intonation very
influenced by L1 and the L1
accent puts a strain on the
examiner.

In Part 1, performs the task poorly. Little evidence of
communication strategies. Poor response to the norms
of turn-taking (talks over his/her partner, does not
relinquish the turn, makes no effort to respond to
partner, etc.) In Part 2, performs badly. Requires
excessive prompting/intervention from the examiner
during both parts of the test.

Linguistic resources are Range of vocabulary is Pronounces individual sounds Has great difficulty communicating both actively and
totally inadequate for the inadequate for the task.
so badly that contribution is receptively at the required level.
task and seriously flawed.
unintelligible and L1 accent
puts an excessive strain on the
examiner.
Assessment Criteria 2016

ASSESSMENT CRITERIA FOR THE C1 SPEAKING TEST

5

FLUENCY
Only the natural hesitation while organising
thoughts. Contributions are coherent, well
organized, controlled and extended where
appropriate. Pace and rhythm are very
natural. Meaning is always clear and there
is no discomfort for the examiner. The
impression on the examiner is very
favourable.

ACCURACY
The range of structures is
very wide and precise for
the level. Very high
degree of accuracy. There
are very few discernible
errors and these are
generally self-corrected.

Slight hesitation, but pace and rhythm do
not cause any discomfort. Contributions are
coherent, organised and extended when
relevant.

Although
there
are
occasional errors, the
level
of
language
produced is precise, good
for the level and selfrepair is evident.

Some hesitation, occasional searching for
an expression, but not enough to require
excessive patience on the part of the
examiner. Contributions are extended as
appropriate and sufficiently well organised.
Fluent speech in most contexts although
pace and rhythm can be slightly affected
when dealing with unfamiliar areas.
Message is mostly coherent and there is
very little discomfort for the examiner.
Hesitation leads to limited contributions
which cannot be extended appropriately.
Lack of required fluency makes examiner
feel uncomfortable. Meaning compromised
by lack of coherence and discourse is
poorly organised.

The range of linguistic
resources is adequate for
a task of this level and
sufficiently correct to deal
with the tasks. There is
some evidence of selfrepair
and
low-level
errors are not present.

4

3

2

1

Excessive hesitation. Contributions much
shorter than would be expected at this
level. Some lack of coherence. Lack of
apparent
organization.
Excessive
discomfort for the examiner.

The range of linguistic
resources is limited for
the level, imprecise and
flawed.
Very
little
awareness of the errors
being made.

VOCABULARY
Uses precise, appropriate and
varied vocabulary in dealing
with the tasks. Good use of
idiomatic expressions and
colloquialisms. Not restricted
in any way by lack of
vocabulary. The use of
paraphrase and circumlocution
is hardly discernible.
Uses
an
accurate
and
appropriate vocabulary in
dealing with the tasks. Some
use of idiomatic expressions
and
colloquialisms.
Task
development is not restricted
in any significant way. Uses
compensation/avoidance
strategies effectively.

PRONUNCIATION
L1 accent may be present but
shows a good command of
English
pronunciation
and
intonation. Conveys shades of
meaning appropriately. A native
speaker would have no difficulty
understanding the contributions.

TASK RESPONSE AND INTERACTION
In Part 1, demonstrates excellent interactive ability
in carrying out the task. Manages turn taking
sensitively and competently at all times,
negotiating towards an outcome while exploiting a
variety of expressions to do this. In Part 2, does not
require assistance or prompting from the examiner
in the monologue. The performance is of a very
high standard and always relevant to the task

Individual sounds, stress and
intonation are sufficiently good
to make comprehension easy. L1
accent is apparent, but not
intrusive. A good attempt at
conveying shades of meaning. A
native speaker would have very
little difficulty in understanding
the contributions.

Reasonable
range
of
vocabulary of the level, which
is rarely limited for the task.
Attempt to use idiomatic
expressions
and
colloquialisms.
Some
clear
use
of
circumlocution and paraphrase
when there are gaps in
vocabulary
The range of vocabulary is not
appropriate to the task and
limited for the level. Any
attempt at paraphrase and
circumlocution is clumsy and
often unsuccessful.

Individual sounds are well
articulated; pitch range is
sufficiently wide to convey
meaning; word and sentence
stress are satisfactory. L1 accent
is not intrusive. A native speaker
would have little difficulty in
understanding the contributions.

In Part 1, carries out the task competently, can
experience some difficulty in very complex areas,
but communicates effectively. Manages the
exchange with his/her partner in a lively manner,
and responds positively to the norms of turntaking, initiating and responding appropriately,
using the appropriate expressions. In Part 2, may
require minimal prompting by the examiner during
the monologue when dealing with complex areas.
The performance is of a good standard and
relevant to the task.
In Part 1, carries out the task in a satisfactory
manner with some difficulty in complex areas
without producing a breakdown in communication.
Makes sufficient use of communication strategies
to keep the exchange with his/her partner going
and attempts to respect the norms of turn-taking.
The monologue in Part 2 is satisfactory. May
require some prompting/intervention from the
examiner in both parts of the test.

Poor command of English
pronunciation, particularly word
and sentence stress. Intonation
very influenced by L1 and the L1
accent puts a strain on the
examiner.

In Part 1, performs the task poorly. Little evidence
of communication strategies. Poor response to the
norms of turn-taking (talks over his/her partner,
does not relinquish the turn, makes no effort to
respond to partner, etc.) The monologue is
irrelevant, too short or unsatisfactory. Requires
excessive prompting/ intervention from the
examiner in both parts of the test.
Linguistic resources are Range of vocabulary totally Command
of
English Has great difficulty communicating both actively
totally inadequate for a inadequate for a task of this pronunciation is insufficient for and receptively at the required level. Seriously
task of this level and level.
the level and L1 accent puts an compromises partner’s contribution.
seriously flawed.
excessive strain on the examiner

Assessment criteria 2016

ASSESSMENT CRITERIA FOR THE C2 SPEAKING TEST
FLUENCY
Only the natural hesitation while organising
thoughts. Contributions are coherent, well
structured and of the appropriate length.
Pace and rhythm are clear and flowing.
5 Meaning is always clear and discourse
makes use of a variety of organizational
devices. The contribution overall makes a
very good impression on the examiner.

ACCURACY
Comprehensive
and
reliable mastery of the
language without having
to restrict what is said in
virtually any context.
Shows a sophisticated
command of language
functions.

Slight hesitation when organising thoughts
but no obvious searching for words so that
pace and rhythm are mostly natural and
flowing and do not cause any discomfort.
4
Contributions are generally coherent and
extended when appropriate, show a good
use of organizational devices and make a
good impression on the examiner.
A little hesitation, but not unnatural.
Contributions are relevant and of an
appropriate length. Fluent speech in most
contexts and pace and rhythm are
satisfactory for the level. The use of
3
organizational devices is appropriate to the
task. Communication of meaning is not
affected by any serious lack of coherence
and the discourse causes no discomfort in
the examiner.
Excessive, unnatural hesitation. A clear
searching for words and expressions. Pace
and rhythm are negatively affected by too
much hesitation and too many pauses,
2 causing discomfort in the examiner.
Contributions may be too short. Meaning
compromised by incoherence.

Consistent grammatical
control
of
complex
language; able to adjust
register across a range of
situations unhampered
by linguistic constraints.

Excessive hesitation. Pace and rhythm
seriously compromise interaction expected
1 at this level. Contributions too short and
may be incoherent. Excessive discomfort in
the examiner.

Linguistic resources are
totally inadequate for the
task, seriously flawed
and seldom self-repaired.

VOCABULARY
Uses precise and wide-ranging
vocabulary in dealing with the
tasks. Not restricted in any way
by lack of vocabulary, any gaps
are disguised by a good use of
compensation strategies and are
barely noticeable. Can convey
nuance,
connotation
and
subtlety competently.
Generally uses precise and wideranging vocabulary. Lexical
knowledge never limits task
performance and any gaps are
resolved by paraphrase or
circumlocution. Attempts to
convey nuance and connotation.

PRONUNCIATION
May have an L1 accent, but produces
English sounds at a very high level and
shows a very good, natural command of
word stress, sentence stress and
intonation patterns to convey meaning.
A clear attempt to imitate a native
model.

TASK RESPONSE AND INTERACTION
In Part A, produces an excellent, clearlyexpressed monologue. Does not require
assistance or prompting from the examiner in
this part. If required, can develop the topic
further with no difficulty. In Part B,
demonstrates skilful interactive ability in
carrying out the task. Excellent command of
communication strategies. Performance is
always relevant to the tasks.

Despite an L1 accent, shows a good
command of English pronunciation and
intonation patterns. A native speaker
would
have
no
difficulty
in
understanding the discourse.

In Part A, carries out the task competently.
May require minimal prompting in the
monologue, and then only when dealing with
very complex ideas and contexts. Can develop
the topic further if required. In Part B, shows
a good command of communication
strategies, and interacts effectively at all
times. Performance is generally relevant to
the tasks.
In part A, carries out the task in a satisfactory
manner in everyday and less abstract areas,
experiencing some difficulty when dealing
with greater complexity. Some prompting
may be necessary here to enable the
candidate to discuss the topic in greater
depth. In Part B, shows a satisfactory
command of communication strategies
including the use of some good expressions
to help the exchange along. Performance is
sufficiently relevant to the tasks.

The range of linguistic
resources is adequate
and sufficiently precise to
deal with the tasks.
Errors which do occur are
generally self-repaired.

Reasonable range of vocabulary
of the level, which is never
limited for the task but which
may contain some imprecision
which does not affect meaning.
Some attempt to convey nuance
and connotation.

Satisfactory command of the sound
system of English (linking, strong / weak
syllables, highlighting of information
bearing words) and of intonation
patterns to convey meaning although
an L 1 accent may still be evident.
Individual sounds are well articulated. A
native speaker would have very little
difficulty
in
understanding
the
discourse.
Unsatisfactory
range
of Command of the sound system of
vocabulary. Limited for the task, English is unsatisfactory. L1 accent is
imprecise. Limited capacity for very intrusive. A native speaker would
paraphrase and circumlocution. have difficulty in understanding the
discourse.

The range of linguistic
resources is limited for
the level and flawed.
Very little self- repair
indicating a lack of
awareness of the errors
being made.

In Part A, performs the task poorly. Little
evidence of communication strategies or
resources; interaction doesn’t flow easily.
Relies heavily on prompting from the
examiner and finds it difficult to engage in a
lengthy turn during the interactive phase,
forcing the examiner to ask too many
questions. In Part B, the monologue is very
weak and candidate is Incapable of
developing the monologue topic further in a
satisfactory way if prompted.
Range of vocabulary totally Pronounces individual sounds so badly Has great difficulty communicating both
inadequate for the task. No that sections of the contribution are actively and receptively at the required level.
compensation
strategies unintelligible and L1 accent puts an
evident.
excessive strain on any listener.

Assessment criteria 2016
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4

3

2

1

0

Use of simple linking devices.

Format and presentation are totally 5
appropriate.
Makes a very good impression on the
reader.
All content elements adequately
dealt with.
Message communicated successfully,
on the whole.
4
Format and presentation are
appropriate.
Makes a good impression on the
reader.
All content elements attempted at an
acceptable level of success.
One content element omitted but
others clearly communicated.
3
Format and presentation are
generally satisfactory.
Communicative purpose is
sufficiently clear.
Some content elements omitted, or
unsuccessfully dealt with.
Communicative purpose
insufficiently clear.
Too short (60 - 75% of required
words) or unacceptably long.
Format and presentation are
unsatisfactory.
Little relevant content .
Unacceptably long or short (50 - 59%
of required words).
Communicative purpose is unclear.
Format and presentation are
unacceptable.
Achieves nothing.

Internal cohesion and coherence of
text is such that no effort is required
of the reader.

5

Evidence of organisation.
Use of very simple linking devices.
Internal cohesion and coherence of
text is such that little effort is
required of the reader.

4

Some attempt at organisation and
use of linking devices although not
always maintained.

RANGE OF STRUCTURES AND VOCABULARY

Very good range of language
structures and vocabulary within the
tasks of the level.
Task development is not restricted at
any time by lack of language
structures or vocabulary.
Good range of language structures
and vocabulary within the tasks and
the level.
Task development is not significantly
limited by lack of structures or
vocabulary.

5

Some, but not excessive, effort
required of the reader.

2

Excessive effort required of the
reader.

Competent use of language
structures.
Minor spelling mistakes.
Errors are minor and non-impeding.

Good use of structures of the level
within the task set.
4

Some errors in structure and/or
spelling, generally non-impeding.
Some attempts at ambitious
language.
Language is satisfactory but nonambitious.
Adequate structures and vocabulary.

3
Task development is never seriously
compromised.

Some incoherence.
Erratic punctuation.

ACCURACY

Frequent attempts at the ambitious
language of the level.

Range of structures and vocabulary is
generally satisfactory to the tasks of
the level.
3

Task 2

Task 1

Task 2

COHESION AND COHERENCE

Organised and coherent.

All content elements fully covered
and message clearly communicated.
5

Task 1

APPROPRIACY

Task 2

Student name:
Task 1

Task 2

Task 1

Examiner 1/2:

A number of errors in structure and
spelling may be present, but mostly
non-impeding.
Some awkwardness of expression
due to L1 influence.
Language is simplistic / limited /
repetitive.
Inadequate structures. Strong
influence of L1.
Numerous errors in structure and
spelling, which sometimes impede
communication.

2

Range of structures and vocabulary
inadequate to task and poor for the
level. Task development is
compromised by lack of language.

2

1

Range of structures and vocabulary
totally inadequate to task.

1

Severely restricted command of
language.

0

Achieves nothing.

0

Achieves nothing.

Handwriting obscures meaning.
Seriously incoherent.
1
Absence of punctuation.
0

Achieves nothing.
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5

4

All content points included with appropriate
expansion.
Register and format consistently appropriate to
purpose and audience.
Consistently relevant to task.
Message communicated clearly and precisely.
The contribution fully achieves the desired
effect.
All major content points included; possibly one
or two minor omissions.
Register/format appropriate to purpose and
audience with an occasional inconsistency, but
message is clear to target reader.
Generally relevant to task.
Contribution achieves desired effect.

3

Punctuation is effective.
5

Text shows evidence of knowledge of cohesive
devices.
4

3

1

0

Message not clearly communicated to target
reader.
Too short (60 - 75% of required words) or
unacceptably long.
Notable content omissions/considerable
irrelevance, possible misinterpretation of task.
Little/no awareness of register and format.
Very negative effect on the target reader.
Exceptionally short (50 - 59% of required
words) or unacceptably long.
Achieves nothing.

4

2

1

0

2

Task
1
Task

2

RANGE OF VOCABULARY AND
STRUCTURES

ACCURACY

Wide and precise range of structures,
expressions and vocabulary within
5
the task set which are highly
appropriate to the level.

Minimal error, perhaps due to
ambition; well-developed control of
language. Sentence and clause
grammar is mostly correct.
The words and expressions used exist
in common usage, and are
morphologically and orthographically
correct.

Good, varied range of structures,
expressions and vocabulary within
the task set /appropriate to level.

Sentence/clause grammar generally
accurate; errors occur when
attempting more complex language.

4

Ideas are adequately organized. There is no
need to re-read any part of the text.

Generally precise, although there
may be an occasional repetition.

Morphology and spelling are
generally correct.

Ideas are sufficiently well-organized, showing
basic control of the cohesive devices
appropriate to the level.
Punctuation may be occasionally incorrect or
absent.

Adequate range of structures,
expressions and vocabulary within
the task set and sufficiently
appropriate to the level.

Sentence and phrase grammar show
sufficient control of the language of
the level and do not lead to
incoherence or difficulty in
processing the text.

3

One or two short sections may need to be reread but no incoherence which affects the
message of the text.

Some major content points omitted or not
adequately covered, and/or some irrelevant
material.
Unsuccessful / inconsistent register and format.

5
Ideas and/or information clearly and effectively
organized. Meaning is clear after one reading.

Format is, in general, appropriate to purpose
and audience and the message is sufficiently
clear and the contribution, on the whole,
achieves the desired effect on the target reader.

2

COHESION AND COHERENCE

Effective cohesive devices at sentential level
and within and between paragraphs.

All major content points included; some minor
omissions and / or occasional irrelevance.
Reasonable, but not always successful attempt
at register.

LEVEL: INTERMEDI □ ADVANÇAT □
Task
1
Task

APPROPRIACY

2

Student name:
Task
1
Task

2

Task
1
Task

Examiner 1/2:

Ideas are not well organized. Limited knowledge
of the cohesive devices of the level and some
incoherence due to poor expression, both
leading to a need to re-read the contribution.
2
Punctuation may lead to difficulty in processing
the text.
Very poor presentation and/or handwriting
affects the message negatively.
Lack of organization, shows poor knowledge of
the cohesive devices of the level.
Presentation/handwriting obscure meaning.
1
Punctuation is absent or misleading.
Requires excessive patience of the reader as
some parts are incoherent.
Achieves nothing.
0

3
Some, but not excessive, repetition
of lexical items and occasional
imprecision.

A number of errors are present, but
the message is never compromised
by excessive error.

Insufficient range of structures and
vocabulary for the task and the level.

2

Insufficient control of the language of
the level made evident by a number
of errors which show a lack of
knowledge of the syntax and
structure expected at the level.

Range of structures and vocabulary is
poor for the task and level.

1

Frequent errors which obscure
meaning; little evidence of control of
the language of the level.

Achieves nothing.

0

Achieves nothing.
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5

A very good fulfilment of the task: all the
content points required are included and
expanded appropriately.
The writing fully achieves the desired effect on
the target reader.

5

A good fulfilment of the task.
4

3

2

1

0

Achieves the desired effect on the reader.
Register and format are, on the whole,
appropriate to purpose of task and audience.
All content elements attempted at an
acceptable level of success.
On the whole, achieves the desired effect on
the reader.
A generally successful attempt is made at
register and format which are appropriate to
the purpose of the task and the audience.

Information and ideas are skilfully
organised through a range of cohesive
devices, which are used to great effect.

5

4

Information and ideas are clearly
organised through the use of a variety of
cohesive devices which are used to good
effect.

4

The development of the topic is adequate
due to a satisfactory use of organizational
devices.

Too long or too short (20%).
Some content points are inadequately covered
or omitted or there is some irrelevant material.

Ideas are inadequately organised, linking
devices are rarely used.
2

Punctuation may be erratic.
Poor coherence causes a serious problem
to the reader.

1

Achieves nothing.

More than adequate range of
vocabulary and structures within the
task set and although there may be
some inconsistencies, these will not
cause problems to the reader.
Evidence of knowledge of idiomatic
expressions and collocation.
Vocabulary is adequate to task and
level although there may be some
imprecision which does not cause a
problem to the reader.

Task 2

Task 1
4

ACCURACY

The level of accuracy is very high and
the script is virtually error free.

In spite of occasional errors which may
occur in attempts at very complex
language, sentence and phrase
grammar are generally accurate, and
appropriate to the task and level.
Morphology and spelling are correct.

3

There may be high level errors due to
ambition.
Low level errors are virtually nonexistent but an occasional lapse is
present.
Morphology and spelling are
satisfactory, with minimal error.

Some use of idiomatic expressions and
collocation but not always with success.

2

Too many errors in syntax, morphology
and spelling.
2

Vocabulary is often repetitive,
inadequate and inappropriate to task
and can confuse the reader.

Several basic errors revealing a lack of
systemic knowledge.
Too many literal translations from L1.

1

Range of structures and vocabulary is
narrow and inadequate to the task and
frequently obscures communication.

1

Severely restricted command of the
language for the level. Very poor
control; difficult to understand.

0

Achieves nothing.

0

Achieves nothing.

Reader cannot follow the text without a
huge effort.
0

5

Some use of idiomatic expressions and
collocation but not always with success.

Handwriting obscures meaning.
Lack of organisation and minimal linking
devices.
Incoherent, poorly punctuated.

Vocabulary and range of structures is
used to great effect, and is precise and
varied.

Range of structures is satisfactory.

3
There may be one or two instances of
inappropriate use of cohesive devices,
but this must not pose a serious problem
of incoherence / a problem to the reader.

Format is inconsistent.
Attempts at appropriate register are
unsuccessful.
The contribution is unacceptably long.
Does not clearly communicate the message to
the target reader.
Notable omission of content points and / or
considerable irrelevance, possibly due to
misinterpretation of the task.
Unacceptably short.
Negative effect on the target reader.
Achieves nothing.

RANGE OF VOCABULARY AND
STRUCTURES

Good use of idiomatic expressions and
a good command of collocation.

The reading of the text poses no problem
to the reader.

3

Task 2

COHESION AND COHERENCE

The text is a pleasure to read and poses
no difficulty to the reader.

Register and format are consistently
appropriate to the task and target audience.
All content elements are included and
addressed in a satisfactory manner.

Task 1

APPROPRIACY

Task 2

Student name:
Task 1

Task 2

Task 1

Examiner 1/2:
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5

Outstanding realisation of the task set, entirely
appropriate in format, register and content.

5

Impresses the reader.

4

Good realisation of the task set. All content
elements are successfully met.
Achieves a positive effect on the reader.
Register, format and content are, on the
whole, appropriate to the purpose of the task
and the audience.

3

4

0

Too short.
Incorrect format.
Causes bad impression on reader.
Achieves nothing.

5

4

3
The reading of the text poses little
difficulty to the reader.
Inadequate development of task topic,
some attempts at organization but
lacking in coherence.

2

Does not make easy reading.
Punctuation is poor.

Extensive and sophisticated range of
vocabulary and structures, showing a
good command of the concept of
collocation and the highest level of
expression to be expected.

Natural and competent use of a wide
range of structures, vocabulary,
collocation and expression.

5

Shows some evidence of knowledge of
collocation and a range of expression.

2

4

0

Achieves nothing.

Syntax shows good control of complex
structures, occasional minor and
unobtrusive errors.
Fluent and natural use of language of a
very high level.

3

Spelling and morphology are
satisfactory.
The language produced never distracts
or confuses the reader.
Unacceptable number of errors which
distract or confuse the reader.

2
Too many literal translations from L1.

No evidence of command of stylistic and
discourse devices.
Poor organization, poor punctuation and
poor expression lead to incoherence.

Sophisticated use of language and
language functions showing
comprehensive mastery of English.

Morphology and spelling are correct.
Some minor errors or lapses in complex
structures.
No low level errors.

Handwriting obscures meaning.

1

ACCURACY

Minimal error.

Very little sophistication.

Limited and / or inaccurate range of
structures and vocabulary in terms of
the level and the task set.

Task 2

Task 1

Task 2

RANGE OF VOCABULARY AND
STRUCTURES

Reasonably fluent and natural use of a
range of vocabulary and structures,
adequate to task set and level.

Clearly organised and generally coherent.

Does not clearly communicate the message to
the target reader.
Poor attempt at the task set. Little relevance to
topic.
1

Well-developed task, always coherent.
Format is always appropriate.
Poses no difficulty to the reader.

3

Some content points are inadequately covered
or omitted or there is some irrelevant material.
Some attempts at correct register and format.

Highly effective use of stylistic and
discourse devices; skilfully organised and
totally coherent in the development of
the task.
The script is a pleasure to read and
causes no difficulty.

Task is well developed, there is evidence
of stylistic and discourse devices.

Register, format and content are generally
appropriate to the purpose of the task and the
audience.

2

COHESION AND COHERENCE

Good use of stylistic and discourse
devices.

Satisfactory realisation of the task set.
On the whole, achieves the desired effect on
the reader.

Task 1

APPROPRIACY

Task 2

Student name:
Task 1

Task 2

Task 1

Examiner 1/2:

1

Severely limited and inaccurate range
of structures, vocabulary and
expression.

1

The script shows a lack of control of the
structures expected at this level and
contains great inaccuracy of expression.

0

Achieves nothing.

Inadequate to task and to level.
0

Achieves nothing.

4.8. Format i contingut de les proves
Vegeu el capítol 3 d'aquesta programació.

5. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
El departament d'anglès assumeix la responsabilitat de respondre a les inquietuds culturals d'un
alumnat que no només desitja assistir a classe sinó que cerca una més estreta relació amb la
història i els costums propis dels diferents països de parla anglesa.
Aquest curs el departament d'anglès durà a terme activitats complementàries dins cada
quadrimestre, les dates de les quals es podran consultar a la pàgina web de www.eoicalvia.com al
apartat de: recursos del departament. Així mateix, per al curs 2016-17 també comptem amb la
colaboració d'un auxiliar de conversa nadiu.
A mena de suggeriment, es proposa la llista següent de festivitats i celebracions:
British Customs and Traditions
Harvest Festival
Shrove Tuesday/Pancake Day
Guy Fawkes/Bonfire Night
St. Valentine’s Day
Cheese Rolling
The Straw Bear Festival
Maypole Dancing
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/curious/index.htm
http://www.parliament.uk/gunpowderplot/adults_index.htm
Irish Customs and Traditions
St. Patrick’s Day
Irish Funerals (Irish Wake)
Halloween
http://www.bellaonline.com/articles/art42808.asp
Scottish Customs and Traditions
Hogmanay
First Footing
Burns Night
Halloween
Welsh Customs and Traditions
Eisteddfod
Traditional Celebrations in the United States and Canada
Thanksgiving or Thanksgiving Day
Halloween
Independence Day
Columbus Day

Traditional Celebrations in Australia
Australia day
Sorry day
6. REUNIONS DE DEPARTAMENT I DE COORDINACIONS PER NIVELL
Les reunions de departament i de coordinació per nivells tindran lloc cada 15 dies, intercalades. El
present calendari es modificarà si el departament considera que existeixen assumptes que
requereixen atenció urgent. Si es donés el cas es convocarien altres reunions amb caràcter
extraordinari. De ambdós tipus de reunió, se’n deixarà constància per escrit.

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CALVIÀ

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
CAPÍTOL II
Aspectes referents al curs de bàsic 1

CURS 2017 – 2018

1

ÍNDEX
1. DEFINICIÓ DEL NIVELL BÀSIC
2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL BÀSIC
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS
3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC 1
3.2. CONTINGUTS DE LES PROVES
4. MATERIALS
5.CONTINGUTS
5.1. CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
5.2. CONTINGUTS TEMÀTICS
5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

1. DEFINICIÓ DEL NIVELL BÀSIC
El nivell bàsic, generalment, té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per
utilitzar l’idioma de manera simple però suficient per poder intervenir i actuar, a
un nivell elemental, tan receptivament com productivament, entre els parlants de
les diferents llengües. La capacitat de producció inclou tant la forma oral com
l’escrita per poder comprendre i produir textos breus que versin sobre aspectes
bàsics i concrets de temes generals i situacions de la vida quotidiana i que facin
referència a l’àmbit personal i públic. S’ha de fer servir la llengua estàndard com
a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana i per cobrir les
necessitats més immediates dels usuaris de la llengua.
L’ús de l’idioma en aquest nivell implica també el desenvolupament de
l’autonomia gradual de l’alumne en l’aprenentatge.
Cal remarcar la necessitat per part de l’aprenent de l’adquisició progressiva d’un
lèxic d’ús freqüent i de les estructures bàsiques adients als textos utilitzats.
El MECR defineix aquest nivell de la següent manera:
El Nivell A2 (usuari bàsic) reflecteix el nivell al qual fa referència l’especificació
de nivell bàsic en els documents del Consell d’Europa. En aquest nivell es
troben la majoria de descriptors de les funcions socials com, per exemple,
utilitzar formes de cortesia simples i habituals per saludar i adreçar-se a algú;
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saludar la gent, preguntar com estan i reaccionar adequadament a la resposta;
mantenir intercanvis socials molt curts; preguntar i respondre preguntes sobre
el que es fa a la feina i durant el temps lliure; fer invitacions i respondre-hi;
discutir què s’ha de fer, on s’ha d’anar i preparar una cita; fer oferiments i
acceptar ofertes. Aquí també es troben, a més a més, els descriptors sobre la
vida social i com desenvolupar-s’hi: la versió simplificada i reduïda del conjunt
complet d’especificacions relatives a transaccions del nivell llindar per a
aprenents adults que viuen a l’estranger com, per exemple, fer transaccions
senzilles a les botigues, a les oficines de correus o a les entitats bancàries;
obtenir informació sobre viatges; utilitzar transports públics (autobusos, trens i
taxis); demanar informació bàsica; demanar i donar adreces; comprar bitllets;
demanar i subministrar béns i serveis quotidians.

2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL BÀSIC
En acabar els dos cursos que integren el nivell bàsic, l’alumnat ha de ser capaç de:
a)

b)
c)

Comprendre el sentit general, la informació essencial i els detalls rellevants (punts
principals) que es troben en textos breus orals, transmesos de viva veu o per
mitjans tècnics (telèfon, megafonia, etc.) referits a assumptes de la vida
quotidiana. Aquests textos han de presentar una estructura senzilla i clara, en un
registre neutre formal o informal i s’han d’articular d’una manera clara i pausada
que permeti realitzar la tasca. Les condicions acústiques han de ser bones i el
missatge no ha d’estar distorsionat.
Produir textos orals molt breus, tant per expressar-se cara a cara, com per telèfon
o per altres canals, i comunicar-se de forma comprensible.

d)

Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els
detalls rellevants que es troben en textos escrits breus i senzills.

e)

Escriure textos que utilitzin els recursos de cohesió adequats al nivell i les
convencions elementals d’ortografia i puntuació.

f)

Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell els elements formals de l’idioma
de tipus morfosintàctic, lèxic i fonètic, i entendre la seva importància com a
instruments eficaços per a millorar la comunicació.

g)

Mostrar una actitud oberta i positiva davant una realitat plurilingüe i pluricultural,
que fomenti l’enteniment, la tolerància i el respecte mutu i que faciliti la mobilitat i
la cooperació internacionals.

h)

Reconèixer i mostrar interès envers les característiques i singularitats pròpies de
la societat i la cultura de la llengua estudiada, amb la finalitat de facilitar la
competència comunicativa i desenvolupar la consciència intercultural.

i)

Desenvolupar estratègies de treball personal i aprenentatge autònom utilitzant
diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació
i la comunicació, que permetin un aprenentatge al llarg de la vida.
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j)

Desenvolupar estratègies de comunicació que facilitin la comprensió, expressió,
interacció i mediació i que permetin afrontar amb èxit el procés comunicatiu.

k)

Adquirir un repertori lèxic suficient per desenvolupar i per dur a terme activitats
comunicatives bàsiques.

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS
3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC 1



Comprensió lectora

a)

Comprendre indicacions bàsiques per omplir fitxes i impresos.

b)

Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques, molt breus i usuals
que es troben en anuncis públics, rètols i cartells, carrers, botigues, restaurants,
mitjans de transport o en altres serveis i llocs públics.

c)

Comprendre notes o missatges senzills i anuncis públics que incloguin formes
gramaticals simples i que utilitzin un lèxic d’ús freqüent. La informació,
instruccions i indicacions han d’estar relacionades amb activitats i situacions de la
vida quotidiana.

d)

Comprendre la informació essencial inclosa a escrits molt senzills com ara faxos,
postals, correus electrònics i missatges de SMS, entre d’altres. Aquests textos han
de tractar sobre aspectes de la vida quotidiana.

e)

Comprendre escrits formals breus propers a la vida quotidiana i a l’experiència de
l’alumnat com la confirmació d’un vol, la reserva de l’habitació d’un hotel o la
informació sobre un curs d’idiomes a l’estranger.

f)

Fer-se una idea clara del contingut general i localitzar informació específica molt
senzilla inclosa en el material informatiu comú i d’ús quotidià com menús, plànols,
horaris, directoris, opuscles, guies telefòniques, fullets d’instruccions, informació
molt bàsica extreta d’Internet, extractes molt breus d’articles, etc., que presentin
una estructura clara, tractin temes familiars de l’entorn dels aprenents i vagin,
preferentment, acompanyats d’il·lustracions o imatges. Aquests textos han
d’incloure formes gramaticals molt bàsiques i un repertori lèxic d’ús molt freqüent.



Expressió escrita

a)

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

b)

Escriure correspondència personal breu i senzilla, com postals, faxos o correus
electrònics, per tractar temes relacionats amb l’entorn de l’alumnat.

c)

Fer descripcions molt senzilles de persones, objectes i llocs.

d)

Escriure instruccions molt senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana,
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mitjançant frases i enunciats breus, com ara les instruccions d’una recepta de
cuina.
e)

Produir frases i enunciats breus utilitzant connectors molt bàsics per articular una
narració.

f)

Omplir formularis, qüestionaris o fitxes que requereixin dades personals, com ara
el nom, la nacionalitat, l’adreça, etc.

•

Comprensió auditiva

a)

Comprendre la informació essencial del que es diu directament en transaccions
i gestions molt bàsiques que es produeixen cara a cara; per exemple: registrarse en un hotel, fer compres o inscriure’s en un curs, sempre que es pugui
demanar confirmació del que s’ha dit i es tractin temes de la vida quotidiana.

b)

Comprendre el sentit general i la informació essencial d’allò que es diu en
conversacions breus i molt senzilles en les quals l’alumnat participa, sempre
que es puguin demanar aclariments o repeticions. L’interlocutor ha de parlar de
forma clara i pausada. Aquestes conversacions han de versar sobre l’àmbit
personal i els assumptes quotidians o d’immediata rellevància pel que fa als
interessos de l’alumnat, sempre que es produeixin en bones condicions
acústiques.

c)

Identificar el tema i comprendre la informació específica d’extractes molt breus i
senzills de televisió o d’altres mitjans audiovisuals sempre que es tractin temes
quotidians, la informació s’emeti amb claredat i pausadament, i no hi hagi
distorsions acústiques.



Expressió oral i interacció

a)

Fer presentacions molt breus preparades prèviament; per exemple, per
presentar-se a si mateix o als altres.

b)

Parlar molt breument d’un mateix i dels aspectes més rellevants de la pròpia
experiència com ara activitats habituals o l’expressió de gustos i preferències.

c)

Prendre part de manera molt bàsica en gestions senzilles relacionades amb
dades personals, nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com participar
en situacions comunicatives com ara les que es produeixen a restaurants o
mitjans de transport.

d)

Participar en entrevistes, per exemple de treball, i poder respondre preguntes
bàsiques i directes sobre aspectes personals.

e)

Poder respondre preguntes bàsiques i directes sobre aspectes personals.

f)

Participar en converses breus que utilitzin expressions molt bàsiques en les
quals s’estableix contacte social i s’intercanvia informació, com salutacions i
comiats, agraïments i disculpes, invitacions i respostes, demostracions d’interès
per l’estat dels altres, sempre que es compti amb la repetició de les produccions
orals o la cooperació dels interlocutors.
3.2. CONTINGUTS DE LES PROVES
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Es tendrà com a referència per a la preparació de les proves de bàsic 1 la part 3
d'aquesta programació, on s'especifica el format i els continguts de les proves de bàsic
2. Tenint en compte quins són els objectius del curs bàsic 1, s'elaboraran les proves
seguint el model per a bàsic 2, a fi de preparar l'alumnat des del curs 1 per a la
superació del Nivell.

4. MATERIALS
LLIBRE DE TEXT
English File. Elementary. 2012. Third edition. Oxford. Student's book
Workbook with key
LECTURES
1) Primera lectura: The Black Pearls. Richard MacAndrew. Cambridge (starter /
beginner) ISBN – 139780521732901
TASCA: Activitat de comprensió lectora
2) Segona lectura: The Big Picture. Sue Leather. Cambridge (beginner /
elementary) ISBN 139780521686310
TASCA: Activitat de comprensió lectora

BLOG DEL DEPARTAMENT
http://eoicalviaenglish.blogspot.com.es/

5. CONTINGUTS
5.1. CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
1.

L’ORACIÓ SIMPLE

Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició
L’oració declarativa amb el verb en forma afirmativa o negativa
L’oració interrogativa
Completa
Respostes curtes
L’oració imperativa en forma afirmativa o negativa
(Don’t) + V
La forma impersonal amb el verb en forma afirmativa o negativa
It is (not) (+V)
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There + V (not)
Fenòmens de concordança: a man is / men are
2.

L’ORACIÓ COMPOSTA

Expressió de relacions lògiques
Coordinació: and
Disjunció: or
Oposició: but
Comparació: than; (not)
Causa: because
Finalitat: to
Relacions temporals
Anterioritat: before
Posterioritat: after, when
3.

EL SINTAGMA NOMINAL

Nucli
Substantiu: el nom propi i comú
Substantius comptables i incomptables
Substantius més comuns que pertanyen a les dues classes: paper / a paper; icecream/an ice-cream
Nombre:
Gènere:

Singular, plural, regulars i irregulars
Substantius amb formes diferents per a diferent gènere /sexe més
comuns: uncle / aunt, waiter /waitress, actor / actress
Substantius amb gènere dual més comuns: artist, painter
Cas: Genitiu ’s i s’i la construcció amb of
Pronoms
Pronoms personals de subjecte i de complement: I, he, us, them, etc.
Interrogatius: wh- series
Demostratius: this, these, that, those (subjecte)
Indefinits: some, any: a lot, not much, etc.
Possessius: mine, his, hers, etc.
Modificació del nucli
Mitjançant:
- Els articles: definit: the; indefinit : a (an), zero article
- Els numerals cardinals i ordinals
- Quantificadors comuns: some, any, many, much, a lot of
- Demostratius: this, that, these, those
- Interrogatius: who?, which? whose? how much?
- Adjectius possessius: my, his, her, etc.
- Altres modificacions: petrol station, tin opener; that pretty girl
- Posició dels elements: his wife’s new job
Fenòmens de concordança: a chair / some chairs
4.

EL SINTAGMA ADJECTIU
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Posició de l’adjectiu en el sintagma nominal
Grau: Formes comparatives de l’adjectiu
Superioritat: bigger than / more dangerous than
Superlatiu: the most expensive
Modificació del nucli: very, too
Funcions sintàctiques: Atrib. (be + adjectiu): he is smart
5.

EL SINTAGMA VERBAL

Nucli: verb
Verbs primaris: be, have, do
Verbs lèxics: live, wash, work, etc.
Introducció a alguns verbs amb partícula: wake up, get up, get in, etc.
Verbs existencials: there is / there was, there are/ there were
Has got /have got
Temps verbals
Present simple
Present continuous
Past simple: verbs regulars i irregulars
Expressions de futur: present continuous i be going to
Introducció al present perfect (be i alguns verbs irregulars)
Introducció a les formes shall/will
Aspecte
Contrast i comparació: present simple/present continuous
Modalitat
Capacitat: can/can’t
Permís: can/ can’t
Possibilitat: can
Prohibició: can’t / don’t
Intenció: be going to /want to
Desig: I want; I’d like
Veu: Activa
Modificació del nucli
Mitjançant la negació
Mitjançant la partícula: worried about, married to
Posició dels elements
Oració declarativa
Oració interrogativa
Oració imperativa
Funcions sintàctiques: like, love, hate + -ing, want + to infinitive, I’d like + to infinitive
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6.
EL SINTAGMA ADVERBIAL
Nucli: adverbi
Expressions que denoten hora, dia i data
Expressions temporals del present: now, today, tonight; this morning, this evening ...
Expressions temporals del passat: yesterday, yesterday evening,two years ago ...
Expressions temporals del futur: tomorrow; tomorrow evening
Adverbis i locucions de temps més comuns: soon, then, early, late, ago…
Adverbis i locucions de freqüència: always, often, sometimes, never; once a week …
Adverbis i locucions de manera: Adjectiu + -ly (quickly, slowly); by bus, on foot…
Adverbis i locucions de lloc: here, there; away; inside, outside; near, far; at school, at
work, at home
Adverbis de moviment: here, there; home; away, back, up, down, in, out, left, right,
straight (on)
Grau
Adverbis de grau: very, too, a lot, much…
7.

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL

Nucli: preposició
Preposicions i locucions de temps / duració
Preposicions i locucions senzilles de lloc: in, at, on; next to,behind; to work, to
school ...
Preposicions i locucions senzilles de moviment / direcció: from, to; into, out of, up,
down ...
Altres preposicions comunes: about, for, with, without...
CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
Introducció als patrons bàsics de la pronunciació i l’entonació per assolir una producció
oral natural i cohesionada. Cal recordar que aquests continguts no són exhaustius i
que la pronunciació i l’entonació es van adquirint, bàsicament, per imitació.
Sons i fonemes vocàlics
Vocals llargues i breus + schwa
Diftongs
Sons i fonemes consonàntics
Reconeixement dels sons i fonemes consonàntics
Reconeixement del contrast sordes / sonores
Aspiració: /h/: house
Processos fonològics
Alternances morfofonològiques en inflexions verbals: <-(e)s> i <- ed>
Sonorització en plural: glass / glasses; house / houses
Enllaç entre paraules: linking: ten ~ of~ us. Lèxics aïllats
Accent i atonicitat dins el sintagma / frase
Entonació
Enunciació
Yes/No questions
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Wh-questions
CONTINGUTS ORTOGRÀFICS
La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació
Sistema d’escriptura: alfabet llatí
Representació gràfica de fonemes i sons
Vocals mudes
Consonants mudes
Canvis ortogràfics: reduplicació i altres canvis: big/bigger; carry/carries
Ús de majúscules en noms propis: days of the week, months of the year...
Ús dels signes ortogràfics

5.2. CONTINGUTS TEMÀTICS
Els següents continguts temàtics (aplicables als nivells bàsic, intermedi i avançat) es
tractaran d’acord amb els descriptors de cada nivell:

1. Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en
els àmbits personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça,
telèfon, lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal,
nacionalitat, idioma, procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família,
caràcter, religió, gustos i preferències, aparença física, trets més característics de
la personalitat, estat d’ànim, experiències personals).
2. Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de
casa, instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona
on es viu (el barri, la ciutat, el camp), regió i país. La natura.
3. Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions,
treball (característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i
condicions de treball, projectes, obligacions familiars i laborals).
4. Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure,
activitats intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la
música, el teatre, els instruments musicals.
5. Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi.
Bitllets, preus i horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus
d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més
comuns. Entrada i sortida d’un país, direccions i senyals de trànsit.
6. Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions,
invitacions, contactes per correu ordinari i electrònic. Pertinència a clubs i
societats.
7. Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences
més comunes i freqüents, consultes i cures mèdiques.
8. Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat),
normes i tasques.
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9. Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba
(talles, colors), estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, bancs,
restaurants, bars, formes de pagament i reclamacions.
10. Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits
dietètics, receptes menús, locals de menjars i begudes.
11. Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions
de servei, la policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
12. Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes,
les tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio.
13. Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cures del medi ambient.
14. Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.
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5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
BÀSIC 1

FILE 1: A, B, C + PRACTICAL ENGLISH

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
01 Personal
Identification
08 Education

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES
How to greet
How to talk about countries
and nationalities
How to give personal
information
How to start a conversation

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Verb "to be", affirmative

Numbers 1-20

Vowel sounds, word stress

Subject pronouns: I, you, etc...

Days of the week

the alphabet, /3:/ and /au/

Pronouns and possessive adjectives

Countries and
nationalities

Sentence stress

Greeting phrases
Writing:1. Complete a form:

Application for studying at a
Language School

The classroom,
common objects...

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
BÀSIC 1

FILE 2: A, B, C + Revise and check

TIMING: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
01 Personal
Identification
06. Relations with
others

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

How to describe people

a/an, plurals

Things

How to talk to new people

this/that/these/those

Colours

How to describe where
things are

adjectives

Adjectives and
modifiers: quite /
very / really

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

imperatives
03 Daily life

How to talk about how you
feel

Writing. Personal profile
What are your interests?

feelings

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Final –s and –es
Th
Long and short vowel
sounds
Understanding connected
speech

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
BÀSIC 1

FILE 3: A, B, C + PRACTICAL ENGLISH

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
03 Daily routine

06 Human
relations
04 Free time and
hobbies

12 Language and
communication

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES
How to describe a person
How to talk about
daily routines

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Present Simple affirmative and
negative

Verb phrases

The third person –s

Present simple in questions

Jobs

Sentence stressᶟᴈ
The /Ʒ:/ sound

How to talk about times of
the day
How to order a drink

Writing: Article: My typical
Monday

Word order in questions
Question forms

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
BÀSIC 1

FILE 4: A, B, C + Revise and check

TIMING: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
03 Daily life
06 Human
relations

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES
How to talk about people's
lives.
How to talk about family and
everyday activities

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Whose…? and possessive ‘s
Prepositions of time (at, in, on) and
place (at, in, to)
Position of adverbs and expressions
of frequency

Writing: Write a postcard:
You are in a summer camp
for one week, write a
postcard to your friend telling
him / her what you can / can’t
do there

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Family

/ᴧ/ and the letter o

Everyday activities

Linking and sentence stress

Adverbs and
expressions of
frequency

The letter h

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

BÀSIC 1

FILE 5: A, B, C + PRACTICAL ENGLISH

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
03. Daily routines
04 Free time and
leisure

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES
How to talk about people's
lives

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Can and can’t

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Verb phrases

Sentence stress

The Weather and
the seasons

/ɳ/

Present Continuous
How to describe actions
you’re doing at the moment

09 Shopping

Present Simple or Present
Continuous?

How to talk about holidays
13 The weather
05 Travelling

How to buy clothes in a shop

Writing: Description of a
photo (in class)

Clothes

Places in London

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
BÀSIC 1

FILE 6: A, B, C + Revise and check

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
03 Daily life
routines
04 Free time
activities. Reading
and music

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Phone language

ai/, /I/ and /i:/

The date

Consonant clusters

How to talk about hobbies

Ordinal numbers

/j/

Writing: An informal email:
Write an email to your friend
telling him / her about your
interests

Music and hobbies

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

How to talk on the phone

Object pronouns: me, you, him, etc.

How to talk about your likes
and dislikes

Gerunds (like + -ing)
Be or do

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

BÀSIC 1

FILE 7: A, B, C + PRACTICAL ENGLISH

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
03 Daily life and
routines
04 Free time: Art

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

past simple of be: was/were

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

word formation

Sentence stress.
-ed endings

How to talk about people's
lives

pas simple: regular verbs

past time
expressions

How to talk about a night out

past simple irregular verbs

go, have, get

How to talk about things you
did yesterday

past simple: regular and irregular

irregular verbs

How to give directions

Writing: A memorable day in
your life

giving directions

past simple verbs

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

BÀSIC 1

FILE 8: A, B, C + Revise and check

TIMING: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
02 Housing

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES
How to describe houses and
homes

Past simple: regular and irregular

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Irregular verbs

/eə/ and /iə/,, sentence
stress

The house

Past simple verbs

There is /there are

04 Free time
05 Travel and
Tourism

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

How to describe personal
experiences

Some/any + plural nouns

How to narrate an event

There was / there were

Writing. Describing your
home. (120 words)

Silent letters
Prepositions of
placement and
movement

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

BÀSIC 1

FILE 9: A, B, C + PRACTICAL ENGLISH

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
07 Health
09 Shopping
10 Food and drink

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES
How to talk about food and
drink
How to talk about healthy
diets
How to order food in a
restaurant

12 Language and
communication

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Countable / uncountable nouns

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Food

The letters ea

Food containers

/ʃ/ and /s/

High numbers

/ə/, sentence stress

A / an, some and any
Quantifiers: how much, how many, a
lot of, etc.
Comparative adjectives

Writing: What did you eat
last Sunday? (in class)

LÈXIC

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
BÀSIC 1

FILE 10: A, B, C + Revise and check

TIMING: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
02 Towns and
cities and the
Natural World
05 Travel and
tourism
11 Services
12 Language and
communication

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES
How to talk about places and
the weather

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Superlative Adjectives
Be going to for future plans

How to describe personal
experiences
How to describe and
compare different countries
How to talk about holidays
How to make future
predictions
Writing: Formal e-mail: Write
a formal email asking for
information about a hotel

Future time expressions

LÈXIC

Places and
buildings

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Consonant groups
Sentence stress

Holidays

Be going to for predictions

The letters oo
Verb phrases

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
BÀSIC 1

FILE 11: A, B, C + PRACTICAL ENGLISH

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
03 Daily activities
04 Free time
08 Education
11 Services. Public
transport
14 Science and
technology
12 Language and
communication

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

How to talk about new
technologies and how we
use them

Adverbs of manner and modifiers

How to describe personal
experiences

Articles

LÈXIC

Common adverbs

Verbs + to + infinitive
Verbs that take the
infinitive
The internet and
new technologies

How to talk about likes and
dislikes

Public transport

Writing: What are your
plans for the holidays?

Sentence stress
word stress

How to describe books and
films

How to express a personal
opinion

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
BÀSIC 1

FILE 12: A, B, C + Revise and check

TIMING: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
06 Relations with
other people.
Family, friends
04. Free time.
Hobbies, TV,
cinema, music

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS
I FONOLÒGICS

How to ask if someone has
done something or not

Introduction to
Present Perfect

Irregular past
participles

Sentence stress

How to talk about books and
films.

Present Perfect and
Past simple

Word groups

Linking words together

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Word stress: is,was, are,
were
Writing: Travel blog: Write
about the weather, the food
and the people of your
favourite city.

-ed endings
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1. DEFINICIÓ DEL NIVELL BÀSIC

El nivell bàsic, generalment, té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per utilitzar
l’idioma de manera simple però suficient per poder intervenir i actuar, a un nivell elemental,
tan receptivament com productivament, entre els parlants de les diferents llengües. La
capacitat de producció inclou tant la forma oral com l’escrita per poder comprendre i
produir textos breus que versin sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals i
situacions de la vida quotidiana i que facin referència a l’àmbit personal i públic. S’ha de fer
servir la llengua estàndard com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana i
per cobrir les necessitats més immediates dels usuaris de la llengua.
1 L’ús de l’idioma en aquest nivell implica també el desenvolupament de l’autonomia
gradual de l’alumne en l’aprenentatge.
Cal remarcar la necessitat per part de l’aprenent de l’adquisició progressiva d’un lèxic d’ús
freqüent i de les estructures bàsiques adients als textos utilitzats.
El MECR defineix aquest nivell de la següent manera:

El Nivell A2 (usuari bàsic) reflecteix el nivell a qual fa referència l’especificació de nivell
bàsic en els documents del Consell d’Europa. En aquest nivell es troben la majoria de
descriptors de les funcions socials com, per exemple, utilitzar formes de cortesia simples i
habituals per saludar i adreçar-se a algú; saludar la gent, preguntar com estan i reaccionar
adequadament a la resposta; mantenir intercanvis socials molt curts; preguntar i respondre
preguntes sobre el que es fa a la feina i durant el temps lliure; fer invitacions i respondre-hi;
discutir què s’ha de fer, on s’ha d’anar i preparar una cita; fer oferiments i acceptar ofertes.
Aquí també es troben, a més a més, els descriptors sobre la vida social i com
desenvolupar-s’hi: la versió simplificada i reduïda del conjunt complet d’especificacions
relatives a transaccions del nivell llindar per a aprenents adults que viuen a l’estranger
com, per exemple, fer transaccions senzilles a les botigues, a les oficines de correus o a les
entitats bancàries; obtenir informació sobre viatges; utilitzar transports públics (autobusos,
trens i taxis); demanar informació bàsica; demanar i donar adreces; comprar bitllets;
demanar i subministrar béns i serveis quotidians.

2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL BÀSIC
En acabar els dos cursos que integren el nivell bàsic, l’alumnat ha de ser capaç de:
a) Comprendre el sentit general, la informació essencial i els detalls rellevants (punts principals)
que es troben en textos breus orals, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon,
megafonia, etc.) referits a assumptes de la vida quotidiana. Aquests textos han de presentar una
estructura senzilla i clara, en un registre neutre formal o informal i s’han d’articular d’una manera
clara i pausada que permeti realitzar la tasca. Les condicions acústiques han de ser bones i el
missatge no ha d’estar distorsionat.
b) Produir textos orals molt breus, tant per expressar-se cara a cara com per telèfon altres
canals, i comunicar-se de forma comprensible.
c) Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els detalls
rellevants que es troben en textos escrits breus i senzills.
d) Escriure textos que utilitzin els recursos de cohesió adequats al nivell i les convencions
elementals d’ortografia i puntuació.
e) Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell els elements formals de l’idioma de tipus
morfosintàctic, lèxic i fonètic, i entendre la seva importància com a instruments eficaços per a
millorar la comunicació.
f)
Mostrar una actitud oberta i positiva davant una realitat plurilingüe i pluricultural, que fomenti
l’enteniment, la tolerància i el respecte mutu i que faciliti la mobilitat i la cooperació internacionals.
g) Reconèixer i mostrar interès envers les característiques i singularitats pròpies de la societat i
la cultura de la llengua estudiada, amb la finalitat de facilitar la competència comunicativa i
desenvolupar la consciència intercultural.
h) Desenvolupar estratègies de treball personal i aprenentatge autònom utilitzant diverses fonts
de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin
un aprenentatge al llarg de la vida.
i)
Desenvolupar estratègies de comunicació que facilitin la comprensió, expressió, interacció i
mediació i que permetin afrontar amb èxit el procés comunicatiu.
j) Adquirir un repertori lèxic suficient per desenvolupar i per dur a terme activitats comunicatives
bàsiques.

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS
3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL BÀSIC 2
Destreses de comunicació escrita: comprensió lectora i expressió escrita
Comprensió lectora
a) Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques en rètols, anuncis públics i cartells,
que es troben a la via pública, centres comercials, restaurants, mitjans de transport o d’altres
serveis o llocs públics.
b) Comprendre missatges o notes breus que contenen informació, instruccions i indicacions
relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana.
c) Comprendre el contingut de la correspondència personal, com cartes, correus electrònics i
postals que inclouen textos breus i senzills sobre qüestions de la vida quotidiana.
d) Comprendre el contingut de la correspondència formal breu que es pot trobar a cartes, correus
electrònics o faxos, entre d’altres, i que versin sobre qüestions pràctiques exposades de forma
senzilla.
e) Comprendre informació essencial i específica en fullets il·lustrats o a d’altres materials
informatius senzills i d’ús quotidià, com prospectes, menús, llistats, formularis, horaris, informació
bàsica extreta d’Internet, pàgines web d’estructura clara i que utilitzin un llenguatge familiar.
f) Identificar els punts principals i la informació essencial en textos breus i senzills que descriguin
fets o esdeveniments, que incloguin xifres, noms i il·lustracions, i que utilitzin principalment
vocabulari d’ús freqüent, com ara els resums de notícies en els diaris.
g) Comprendre instruccions sobre aparells d’ús freqüent, com un telèfon públic, un caixer
automàtic, etc.
h) Comprendre el sentit general d’un relat o una descripció lineals.
Expressió escrita
a) Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de missatges senzills en els quals
s’inclouen informació, instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida
quotidiana.
b) Escriure correspondència personal breu i senzilla, com ara per mostrar agraïment, disculpar-se
o convidar alguna persona.
c) Fer descripcions breus i senzilles de persones, objectes i llocs, vivències personals, intencions
futures, gustos i preferències, etc.
d) Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per sol·licitar un servei o demanar
informació, entre d’altres.
e) Escriure instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com una recepta o
les indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre d’altres.
f) Escriure de forma breu i elemental sobre experiències, activitats o esdeveniments i contar
històries reals o imaginades utilitzant de manera simple però coherent les formes verbals i els
connectors bàsics per articular la narració.
g) Emplenar formularis, qüestionaris i impresos senzills relacionats amb l’activitat quotidiana de
l’alumnat.

Destreses de comunicació oral: comprensió auditiva i expressió oral i interacció:
Comprensió auditiva
a) Identificar i comprendre els punts principals i la informació específica en missatges i anuncis
públics breus, clars i senzills que es produeixen de forma pausada i que contenguin instruccions,
indicacions o altres tipus d’informació.
b) Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions senzilles, sempre que es pugui
demanar confirmació, com les que tenen lloc als comerços.
c) Comprendre la informació essencial i els punts principals d’allò que es diu en les converses en
què l’aprenent participa, sempre que pugui demanar confirmació del que s’ha dit i que es tractin
temes relacionats amb la vida quotidiana i/o els interessos de l’alumnat. El ritme de la conversa ha
de ser clar i pausat.
d) Comprendre el sentit general i els punts principals de missatges enregistrats breus i senzills i
de programes de televisió, com ara els butlletins meteorològics o els anuncis comercials, quan els
comentaris comptin amb el suport d’imatges i les condicions acústiques no dificultin l’audició.
e) Copsar la línia argumental i els episodis més importants de relats curts adaptats al nivell.
Expressió oral i interacció
a) Fer, davant una audiència, anuncis públics i presentacions breus prèviament preparades que
versin sobre temes habituals i poder respondre preguntes breus i senzilles plantejades pels
oients.
b)
Parlar breument sobre experiències o esdeveniments i descriure aspectes quotidians
relacionats amb l’entorn de l’alumnat, referits a persones, llocs, experiències de treball o estudi,
objectes i possessions, així com activitats habituals, parlar de plans, fer comparances o parlar
d’allò que plau o desplau.
c)
Contar històries senzilles que poden anar acompanyades de suports visuals, com ara les
vinyetes d’un còmic.
d) Poder interactuar de manera bàsica en situacions comunicatives que es produeixen a
centres comercials, entitats bancàries, botigues, comerços i restaurants, entre d’altres.
e) Participar en entrevistes amb objectius diversos, en les quals les preguntes siguin bàsiques i
properes a l’entorn de l’alumnat, sempre que es pugui demanar aclariment o repetició.
f)

Participar en converses breus en les quals s’estableix contacte social, s’intercanvia

g) Informació sobre temes senzills i habituals, es fan oferiments o suggeriments, es donen
instruccions, s’expressen sentiments i opinions, es donen consells, s’expressa acord i desacord,
sempre que es pugui demanar repetició.
3.2. CERTIFICAT DEL NIVELL BÀSIC: OBJECTIUS PER DESTRESES I CONTINGUTS DE LES
PROVES
Comprensió lectora
a) Comprendre textos curts i senzills sobre temes que contenen vocabulari molt freqüent i quotidià
o relacionat amb la feina.

b) Comprendre els principals tipus de cartes i faxos d’ús habitual (sol·licituds d’informació,
encàrrecs o comandes, etc.) referents a temes de la vida quotidiana.
c) Trobar informació específica en llistes o repertoris i tenir capacitat per identificar aquesta
informació de forma aïllada.
d) Trobar informació específica que pugui ser previsible, en documents senzills d’ús quotidià com
prospectes, menús, anuncis, inventaris i horaris.
e) Comprendre els rètols i els cartells més habituals que es troben en llocs públics com carrers,
restaurants, estacions de tren, llocs de treball, etc., com ara adreces, instruccions i senyals de
perill.
f) Identificar informació específica d’escrits senzills; com ara extractes de premsa que descriuen
fets o esdeveniments.
g) Comprendre instruccions d’ús corrent que poden anar acompanyades d’imatges, com per
exemple l’ús d’un telèfon públic.
h) Extreure una idea del significat general i deduir a partir del context el sentit probable de
paraules desconegudes que es troben a textos i enunciats curts i tracten temes concrets de la vida
quotidiana.
Comprensió auditiva
a) Comprendre la informació suficient per respondre a necessitats concretes, a condició que el
discurs sigui clar i pausat.
b) Comprendre expressions i frases relacionades amb temes de la vida quotidiana, com ara
informació personal i familiar bàsica, temes relacionats amb les compres, el lloc de residència, el
treball, etc., sempre que es parli de forma clara i pausada.
c) Identificar el tema d’una conversa entre parlants nadius sobre assumptes de la vida quotidiana,
si es porta a terme lentament i s’articula amb claredat.
d) Extreure el sentit global d’una presentació o monòleg si es produeix a ritme pausat.
e) Copsar la idea principal de missatges o anuncis breus, senzills i clars.
f) Comprendre indicacions senzilles referents a l’ús dels mitjans de transport públic.
g) Comprendre i extreure la informació essencial de textos curts enregistrats sempre que tractin
de temes corrents, amb informació que pugui ser previsible, i que s’hagin expressat d’una manera
pausada i clara.
h) Identificar la idea principal de les notícies de televisió sobre esdeveniments, accidents, etc., si
el comentari va acompanyat d’imatges.
i) Saber quan es dóna un canvi de tema en qualsevol informació oral de tipus senzill o quotidià i
fer-se una idea del contingut principal, com ara els continguts generals de les notícies televisives.
j) Deduir el sentit probable de paraules desconegudes a partir del context.

Expressió oral

- Producció oral


Utilitzar expressions i frases simples en forma de llista per fer descripcions o presentar
d’una manera senzilla les persones, les condicions de vida, les condicions laborals, les rutines
diàries, el que plau o desplau, els llocs o emplaçaments, etc.



Utilitzar un llenguatge senzill per descriure objectes o fer enunciats breus.



Descriure l’entorn familiar i les condicions de vida personal i professional.



Narrar una història o descriure un fet utilitzant una llista senzilla de punts a tractar.



Fer exposicions breus i preparades amb anterioritat sobre temes relacionats amb la vida
quotidiana, i poder justificar i explicar de forma breu i senzilla opinions, projectes i accions.

- Interacció
Sempre que els aprenents puguin demanar, de tant en tant, aclariment del que s’ha dit i que rebin
ajuda per expressar el que volen dir, han d’estar capacitats per:


Interactuar amb una facilitat raonable en situacions ben estructurades i en converses curtes.



Intervenir en converses senzilles i habituals sense gaire esforç: formular preguntes i
respondre-les, i intercanviar idees i informacions sobre temes corrents en situacions de la vida
quotidiana que puguin ser previsibles.



Saber demanar i proporcionar béns i serveis d’ús quotidià.



Saber donar i seguir directrius i instruccions simples com, per exemple, la manera de dirigir-se
a un indret determinat.



Dur a terme intercanvis de tipus social molt breus, però tenint en compte que freqüentment
l’alumne tindrà dificultats per dirigir una conversa.



Participar en converses de cortesia sobre temes d’interès que es donin en contextos habituals.



Fer suggeriments i reaccionar a propostes.



Respondre a un nombre limitat de preguntes directes i senzilles sobre el contingut d’una
presentació oral.



Fer-se entendre en una entrevista i comunicar idees i informació sobre temes familiars.


Desenvolupament del discurs oral

a) Començar, mantenir i acabar una conversa senzilla cara a cara sobre temes familiars o
d’interès personal.
b) Utilitzar els connectors més freqüents per enllaçar frases senzilles a fi d’explicar una narració
curta o descriure algun objecte amb el suport d’una llista senzilla d’elements.
c) Fer-se entendre en intervencions breus i construir frases sobre temes familiars sense gaire
dificultat per dur a terme intercanvis curts, malgrat que siguin evidents els dubtes i els falsos
començaments.
Aquesta prova ha de constar d’un mínim de dues tasques segons aquestes indicacions:

Expressió escrita
- Producció escrita
a) Escriure sobre aspectes de l’entorn de l’alumne, per exemple: la gent, els llocs més
freqüentats, la feina o els estudis, utilitzant frases enllaçades amb connectors senzills.
b) Fer descripcions breus i elementals d’esdeveniments, activitats passades i experiències
personals o imaginàries.
c) Escriure una sèrie de frases i d’expressions senzilles sobre la família, les condicions de vida, la
formació acadèmica, la feina i els projectes futurs.
- Interacció escrita
a) Escriure notes i cartes personals breus que responguin a fórmules d’ús freqüent, per sol·licitar
o transmetre informació que els interlocutors consideren important.
b) Escriure cartes personals per convidar algú, per expressar agraïment, per excusar-se o també
actuar en altres situacions que requereixin un intercanvi escrit.
c) Escriure i prendre nota de missatges que contenen informació senzilla d’importància immediata
per als amics, companys i altres persones que formen part de la vida quotidiana i l’entorn de
l’alumne.

4. MATERIALS
LLIBRE DE TEXT
English File. Pre-intermediate. 2012. Third edition. Oxford. Student's book
Workbook with key
LECTURES
Primera lectura: - 'Seasons and Celebrations'. Jackie Maguire. Oxford Bookworms
ISBN: 0194233839
Segona lectura: 'San Francisco' Oxford University Press. ISBN: 9780194794374

BLOG DEL DEPARTAMENT
http://eoicalviaenglish.blogspot.com.es/

5.CONTINGUTS
5.1. CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
1.

L’ORACIÓ SIMPLE

1.1.
1.2.

L’oració declarativa amb verb en forma afirmativa o negativa + oració de relatiu.
L’oració interrogativa:
- Short answers: You’re going to the pool tomorrow,
aren’t you? Yes, I am
L’oració imperativa en forma afirmativa i negativa.

1.3.

1.4.

1.5.
2.

- Let’s go….
L’oració exclamativa.
- What a beautiful view!
- How interesting!
Introducció a les oracions de relatiu (who /what /which).
L’ORACIÓ COMPOSTA

2.1.
Expressió de relacions lògiques.
Oracions de:
- Coordinació: both ... and.
- Disjunció: either ...or.
- Oposició: however.
- Concessió: although.
- Comparació d’inferioritat i igualtat: as....as, less ...than
- Causa: because of.
- Finalitat: in order to ( in written language).
- Conseqüència: so, so that.
- Condició: Oracions subordinades condicionals de primer i segon tipus. Relacions temporals:
Simultaneïtat:
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1.
Nucli.
3.1.1. Substantiu.
- Genitiu locatiu: the chemist’s.
3.1.2. Pronoms.
- Compostos de some i any.
3.2.
Modificació del nucli.
3.2.1. Els determinants. Ús i omissió amb last i next.
3.2.2. Expressions partitives: a piece of cake.
3.2.3. Altres modificacions: bus stop, police station; that tall boy; the book on the shelf.
3.3. Posició dels elements: My husband’s new colleague; an old lady with grey hair.
4. EL SINTAGMA ADJECTIU
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

L’adjectiu. Grau comparatiu d’inferioritat i igualtat: superlatiu.
The friendliest city in the world.
Modificació del nucli mitjançant: very, quite, a little, a bit, too,
really, enough, good at, etc.
Funcions sintàctiques: look, seem interesting.
Contrast entre adjectius i participis acabats en –ing i –ed.
boring/bored
EL SINTAGMA VERBAL

5.1.
Nucli: Verb.
5.1.1. Verbs amb partícules: give up, slow down, pick up, etc.
1. Temps verbals:
- Expressió del present: present perfect.
- Expressió del passat: present perfect, past simple and past continuous.
- Expressió del futur: will.
5.1.3. Aspecte:
- Contrast duratiu, habitual, iteratiu: used to.
- Contrast present perfect/ past simple.
- Contrast past simple /past continuous.

- Contrast will /going to..
1. Modalitat.
- Necessitat: (don’t) need /needn’t
- Obligació i consell: must / should / shouldn’t / don’t have to.
- Capacitat: (not) be able to; could (not).
- Permís: may/can /could.
- Possibilitat: may.
- Prohibició: mustn’t.
- Predicció: will /going to
2. Veu: Activa i passiva, a la passiva (present i passat). The film was directed by…
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
2. Nucli: adverbi.
ix. L’adverbi i les locucions adverbials.
x. Temps: already, yet, just, ever i never amb present perfect.
xi. LLOC: abroad, anywhere,etc. .
xii. Freqüència: occasionally, every two weeks, etc.
xiii. Manera: fast, aloud, etc.
xiv. Grau: almost, enough, quite.
xv. Interrogatius: What is Madrid like?
7.

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL

7.1. Nucli: preposició.
7.1.1. Temps: till, to, from etc.
7.1.2. Durada: during, since.
7.1.3. Lloc: outside, through, above, etc.
7.1.4. Moviment: out of, on to, round, off, etc.
7.1.5. Direcció: past, by, through, etc.

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d'entonació.
1. Sons i fonemes vocàlics i consonàntics
Reconeixement de les principals diferències entre la varietat estàndard britànica i l’americana.
Alternances morfofonològiques: la funció de les consonants d’enllaç dins els patrons d’entonació,
com Would you like a coffee? / I hated it.
2.

Accent i atonicitat

Variants accentuals posicionals: photograph/photography.
3.

Entonació

3.1.

Enumeracions. I bought cheese, butter, chocolate...

3.2.

Exclamacions.

3.3.

Ordres.

3.4.

Alternatives amb or.

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS
La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació.
Representació gràfica de fonemes i sons
Correspondències entre grafies i fonemes
Correspondències inusuals en paraules d’ús freqüent: Thames.

5.2. CONTINGUTS TEMÀTICS
Els següents continguts temàtics (aplicables als nivells bàsic, intermedi i avançat) es tractaran
d’acord amb els descriptors de cada nivell:

1. Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits
personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de
naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència,
formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter, religió, gustos i preferències,
aparença física, trets més característics de la personalitat, estat d’ànim, experiències
personals).
2. Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa,
instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es viu (el barri,
la ciutat, el camp), regió i país. La natura.
3. Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball
(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de treball,
projectes, obligacions familiars i laborals).
4. Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats
intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els
instruments musicals.
5. Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets,
preus i horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament
(lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més comuns. Entrada i sortida
d’un país, direccions i senyals de trànsit.
6. Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions,
contactes per correu ordinari i electrònic. Pertinència a clubs i societats.
7. Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més comunes i
freqüents, consultes i cures mèdiques.
8. Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i
tasques.
9. Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors),
estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, bancs, restaurants, bars, formes de
pagament i reclamacions.
10. Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes
menús, locals de menjars i begudes.
11. Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei,
la policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
12. Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les
tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio.
13. Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cures del medi ambient.
14. Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

BÀSIC 2
FILE 1: A, B, C + PRACTICAL ENGLISH
TEMPORTIZACIÓ: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

01 Personal
Identification

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Word order in questions

Common verbs
phrases

How to describe people

Present continuous

Vowel sounds
The alphabet

Present simple
How to talk about people’s
appearance and personality

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Spelling and
numbers

Final –s / -es

04 Free time
How to deal problems in a
hotel
03 Daily life
routines

Describing people:
appearance and
personality
Clothes

05 Human
relations
09 Shopping

Writing: Introduce yourself.
(80-100ww) HOME 20%

Prepositions of
place

/3:/ and /ə/,
Sentence stress

BÀSIC 2
FILE 2 A, B, C + Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
05 Travel and
tourism
06. Relations with
others

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

How to talk about your free
time
How to talk about problems
on a holiday

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Past Simple: regular and irregular
verbs

Holidays and travel

Past continuous

Prepositions of time
and place: at, in, on

Time sequencers and connectors
How to tell a story

03 Daily life
Writing. Write the story
behind the photo. (120ww)
HOME 20%

Verb phrases

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Regular verbs: -ed endings
Sentence stress
Word stress

BÀSIC 2
FILE 3: A, B, C + PRACTICAL ENGLISH
TEMPORITZACIÓ: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
05 Travel
04 Free time.
Holidays

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

How to talk about personal
experiences
How to talk about
daily routines

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Be going to for plans and predictions

Airports

Present continuous for future
arrangements

Verbs + preposition

Defining relative clauses

12 Language and
communication

How to talk about your plans
in the future

11 Services

How to make a complaint in
a restaurant

Writing: An informal email to
a friend about your weekend
plans (120 words) CLASS
80%

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Sentence stress and fast
speech
Souding friendly

Expressions for
paraphrasing
Restaurant
problems

Pronunciation in a dictionary

BÀSIC 2
FILE 4: A, B, C + Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Present perfect with yet, just, already
03 Daily life

How to talk about people's
lives.

06 Human and
social relations.
Family

How to talk about family and
related problems.

09 Shopping and
fashion

How to talk about likes and
dislikes.

Writing: You’d like to
celebrate Christmas in class.
Write an email to your
classmates inviting them and
telling them what they can
bring, wear and do. (80ww)
HOME 20%

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Housework

/j/ and /dƷ/

Make or do

c and ch

Present perfect vs. past simple
Past Perfect (see File 12 A)
Something, anything, nothing, etc.

How to talk about fashion
and clothes.

LÈXIC

Shopping
Adjectives ending in
–ed and -ing

word stress

BÀSIC 2
FILE 5 A, B, C + PRACTICAL ENGLISH
TEMPORITZACIÓ: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
03. Daily routines
02 Housing and
cities
05 Travel
07 Health
10 Food

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

How to describe feelings.

Comparative adjectives and adverbs

How to talk about health and
food.

Superlatives (ever + present perfect)

Time expressions:
spend time, etc.

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

How to talk about a bad
experience when travelling.
How to deal with a problem
in a shop.

14 Science and
technology
Writing:
Compare a city you recently
visited with the one you live
in. (120 ww) HOME 20%

Quantifiers: too, not enough

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Sentence stress
Word and sentence stress

Describing a town
or city
Health and the body
Shopping

BÀSIC 2
FILE 6: A, B, C+ Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
01 Personal
Identity
06 Human
relations
03 Daily life
activities

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

How to talk about yourself
and the way you are and you
feel.
How to talk about an
important person in your life.
How to make promises
Writing: Write a formal email
asking for information about
a course.(80 ww) HOME

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Will and won’t for predictions
Will and won’t for decisions, offers
and promises
Verb forms: present, past and future

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Opposite verbs

‘ll and won’t

Verb + back

Word stress: two-syllable
verbs

Adjectives +
prepositions

The letters ow

BÀSIC 2
FILE 7 A, B, C + PRACTICAL ENGLISH
TEMPORITZACIÓ: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
06 Human and
social relations
01 Personal
Identity
12 Language and
communication
08 Education
07 Health

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

word formation

Weak form of to

How to talk about education

Uses of the infinitive with to

How to ask information
related to our studies

Uses of the gerund (verb + -ing)

past time
expressions

Have to, don’t have to, must, mustn’t

go, have, get

How to deal with
embarrasing situations
How to buy things in a
pharmacy

Writing: Write different notes
on a magazine giving advice.
CLASS 80% (120 words)

irregular verbs

Linking
The letter i

giving directions
Must, mustn’t

BÀSIC 2
FILE 8: A, B, C + Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
01 Personal
identity
13 The weather
and natural
disasters

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

How to give advice

Should

How to make suppositions
and talk about possiblity

First conditional: if + present, will +
infinitive

06 Social and
human relations

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Get

/eə/ and /iə/,, sentence
stress

Confusing verbs

Linking

Adverbs of manner

Sentence rhythm

Possessive pronouns
How to narrate an event

04 Free time and
hobbies. Holidays.
Books

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

BÀSIC 2
FILE 9 A, B, C + PRACTICAL ENGLISH
TEMPORITZACIÓ: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
02 Housing.
Nature. The
natural world.
Animals
06 Human and
social relations.
Feelings
03 Daily life
experiences
02 Jobs

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

How to express feelings
How to talk about the natural
world
How to talk about regrets and
wishes
How to relate personal life
experience and talk about
someone’s carreer
How to get around in a city
Writing: Write a biography of
a living relative. (120 ww)
HOME 20%

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Second conditional: if + past, would
+ infinitive
Present perfect + for and since
Present perfect vs. past simple

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Animals

Word stress

Phobias and words
related to fear

Sentence stress
Short vowels

Biographies
Prepositions of
place, movement,
direction, duration

BÀSIC 2
FILE 10: A, B, C + Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

14 Science and
technology

How to talk about inventions
and discoveries

01 Personal
identity.
Experiences

How to discuss about
education and likes and
dislikes related to school
subjects

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

The passive voice
Habits in the past: used to

08 Education
06 Human
relations

Possibility: might

LÈXIC

Verbs: invent,
discover, etc.

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

/ ʃ /, -ed,
sentence stress

School subjects

used to / didn’t used to
diphtongs

Word building: noun
formation

BÀSIC 2
FILE 11 A, B, C + PRACTICAL ENGLISH
TEMPORITZACIÓ: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Sports

Sports

Expressing
movement

Linking

How to express movement
04 Free time
activities. Tv and
the media
03 Daily routine
06 Human and
social relations

Expressing movement
How to give an opion on a
particular topic
How to talk about sports and
hobbies
How to talk on the phone and
apologize

12 Language and
communication

Word order of phrasal verbs
So, neither + auxiliaries

Sentence stress

Phrasal verbs

Similarities
Writing: An opinion essay
about reality shows. (120
ww) HOME 20%

Calling someone

BÀSIC 2
FILE 12: A, B, C + Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
03 Daily life
activities
06 Human and
social relationships

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

How to talk about past
events and sequence them in
time
How to tell someone what
somebody else said
How to express opinions on
a given topic
Writing: Write a review
giving opinion about the book
you have just read. (80
words) HOME 20%

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Reported Speech

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Verb phrases

Contractions: had / hadn’t

Say or tell

Double consonants

Revision

Revision

Questions without auxiliaries
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1. DEFINICIÓ DEL NIVELL INTERMEDI
El nivell intermedi té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per utilitzar
l'idioma amb una certa seguretat de forma receptiva i productiva, tant en forma
parlada com escrita així com per a mediar entre parlants de diferents llengües
amb una certa fluïdesa, naturalitat i flexibilitat. L’alumnat es veurà
progressivament exposat a accents i registres que siguin fàcilment intel·ligibles
i produïts en llengua estàndard.
El repertori de l’alumnat haurà de contenir una suficient varietat d’estructures i
lèxic per expressar-se sobre temes familiars i d’interès propi. Es poden incloure
algunes expressions idiomàtiques d’ús molt freqüent.
En aquest nivell, l’aprenent haurà de fer servir les estructures principals de
l’idioma i disposar de les estratègies necessàries per a poder participar en
situacions comunicatives de tipus general i assolir el seu propòsit. Tot i això, es
produiran vacil·lacions, errors i interrupcions en la comunicació.
En aquest nivell s’espera que l’alumnat segueixi una línia de progrés cap el
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desenvolupament de l’aprenentatge autònom.
Els textos han de coincidir majoritàriament amb els del nivell bàsic, emperò s’ha
d’utilitzar un ventall més ampli de situacions i introduir noves estructures.

2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL INTERMEDI

a) Comprendre la informació general, les idees principals i els detalls més rellevants
en textos orals estructurats amb claredat, produïts en llengua estàndard i articulats
a velocitat pausada emperò natural. Aquests textos poden ser transmesos
directament o per mitjans tècnics, sempre que les condicions acústiques siguin
adequades i es pugui tornar a escoltar el que s’ha dit.
b) Fer-se comprendre i mantenir la interacció encara que resultin evidents els errors,
l’accent estranger i les pauses, vacil·lacions i interrupcions, per planejar el discurs
o corregir errors. En aquest nivell és necessari un esforç de cooperació per part
dels interlocutors.

c) Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees principals i els
detalls més rellevants que es troben en textos escrits clars i ben organitzats,
produïts en llengua estàndard i sobre temes generals, temes actuals o d’altres
menys rutinaris relacionats amb les àrees d’especialitat dels aprenents.
d) Escriure textos senzills i cohesionats sobre temes generals i quotidians, o d’altres
menys rutinaris d’interès personal en els quals es demana o transmet informació;
es narren històries; es descriuen experiències, esdeveniments (reals o imaginats),
sentiments, desitjos, aspiracions i intencions o s’expressen opinions de manera
senzilla.
e) Desenvolupar el procés de reflexió sobre els elements morfosintàctics, lèxics i
fonètics del nou idioma.
f)

Consolidar gradualment l’actitud oberta i positiva que s’ha de mantenir davant una
realitat plurilingüe i pluricultural que fomenti la tolerància i el respecte mutu i que
faciliti la mobilitat i la cooperació internacionals.

g) Ampliar els coneixements sobre les singularitats pròpies de la societat i la cultura
de la llengua estudiada amb la finalitat de continuar desenvolupant la competència
comunicativa i la consciència intercultural.

h) Ampliar les estratègies de treball personal i desenvolupar l’aprenentatge autònom,
utilitzant tots els recursos a l’abast que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida.
Mostrar habilitat per analitzar les pròpies necessitats comunicatives, desenvolupar
el control del propi procés d’aprenentatge de la llengua per tal de millorar les
tasques plantejades i assolir els objectius establerts.
i)

Ampliar les estratègies de comunicació que facilitin la comprensió, expressió,
interacció i mediació.

j)

Ampliar el repertori lèxic i adquirir un vocabulari suficient per expressar-se sobre
temes relatius a la vida quotidiana, com ara la família, el temps lliure, els
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sentiments i d’altres temes inclosos en el present nivell, encara que es necessiti
l’ajuda de pauses, reformulacions i repeticions. L’aprenent ha de mostrar un bon
domini del vocabulari elemental, però pot cometre errors quan expressa
pensaments més complexos i aborda temes i situacions poc habituals.
k) Mantenir un domini gramatical prou correcte perquè s’entengui el discurs. S’han de
corregir les confusions de temps verbals o d'expressions que poden donar lloc a
un malentès, sempre que algú indiqui que hi ha un problema.
l)

Utilitzar la puntuació i l’ortografia de forma prou correcta, encara que es poden
cometre errors sistemàtics referits a algun aspecte concret.

m) Utilitzar un nombre limitat de mecanismes de cohesió per enllaçar enunciats i crear
un discurs clar i coherent, encara que l’aprenent d’aquest nivell faci servir
freqüentment frases d’estructura simple.
n) Utilitzar el context, lingüístic i no lingüístic, com a mitjà per incrementar la
comprensió.

o) Identificar la funció i tipologia dels textos i documents de treball, tant orals com
escrits (procedència, emissor, finalitat, etc.).
p) Adquirir gradualment la capacitat de percepció dels estats d’ànim de les persones
que parlen.
q) Utilitzar eficaçment diccionaris, llibres i altres materials de consulta.

r) Identificar les característiques de la

llengua objecte d’aprenentatge
contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan escaigui.

per

s) Apreciar el valor de la llengua estrangera com a mitjà de comunicació amb
persones que pertanyen a una cultura diferent i com a element afavoridor de les
relacions socials i interpersonals, a més de desenvolupar actituds de respecte cap
a altres llengües i els seus parlants.
t)

Al finalitzar aquest nivell encara cal esperar errors morfosintàctics, així com la
utilització de pauses, reformulacions i repeticions, sobretot quan es parla de forma
poc controlada. La pronunciació ha de ser intel·ligible encara que es produeixin
errors d’accentuació i entonació S’espera també que l’alumnat utilitzi les
estratègies adients per evitar que es trenqui la comunicació.

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS
3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL INTERMEDI 1
EL MECR defineix aquest nivell (B1) destacant els trets següents:
El primer és la capacitat de l’aprenent de mantenir la interacció i poder comunicar el
que vol en una varietat de contextos, encara que tingui dificultats per expressar
exactament el que vol dir i les pauses per a la planificació gramatical i lèxica i per a la
correcció siguin molt evidents, especialment en torns llargs de producció lliure.

4

El segon tret és la capacitat d’enfrontar-se de manera flexible als problemes de la vida
diària, sent capaç de fer front a situacions no tant previsibles com en els nivells
anteriors, com ara tractar les situacions que es poden presentar arran dels preparatius
d’un viatge a través d’una agència o participar de manera improvisada en una
conversa sobre temes familiars. En el procés d’interacció, l’actuació de l’aprenent
depèn molt de la de l’entrevistador i l’aprenent freqüentment demanarà clarificació.
A l’acabament del nivell intermedi 1 l’alumnat ha d’haver adquirit un nivell de
competència B1 en referència als nivells establerts pel Marc Comú Europeu per a
l’aprenentatge de les llengües (MCER).
•

Comprensió lectora

a) Comprendre rètols, cartells, prospectes, fulletons i manuals amb instruccions,
indicacions i informació rellevant sobre el funcionament i la utilització de productes
o serveis d’ús quotidià.
b) Comprendre cartes, notes personals i missatges que continguin descripcions
d’esdeveniments, de sentiments i de desitjos amb l’objectiu de mantenir
correspondència.
c) Comprendre la informació rellevant d’escrits quotidians i textos breus referents a
l’entorn de l’alumnat, com ara cartes i informes i memoràndums, entre d’altres.
d) Comprendre els punts significatius de textos periodístics senzills sobre temes
quotidians amb un lèxic habitual o propi del entorn dels aprenents.
e) Comprendre amb suficient detall els missatges en textos adreçats a l’alumnat, com
ara els referents al seu entorn acadèmic.
f)

Comprendre lectures adients al nivell, seguint el desenvolupament argumental i
mantenint viu l’interès pel text.



Expressió escrita

a) Escriure textos reals o imaginaris sobre temes quotidians o de l’entorn de
l’alumnat, on s’ha de desenvolupar la capacitat de fer servir els connectors més
freqüents per formar una seqüència lineal d’idees relacionades, encara que el lèxic
i les estructures emprades no estiguin ben consolidades.
b) Escriure notes personals, missatges, instruccions i anuncis que transmetin
informació senzilla. Els aprenents han de expressar clarament els aspectes que
considerin importants.
c) Escriure correspondència personal en la qual l’aprenent narra amb cert detall
experiències, sentiments o esdeveniments.
d) Escriure correspondència formal breu i senzilla tot seguint patrons establerts i
tenint en compte que l’alumnat gradualment haurà d’incorporar els textos model al
seu repertori personal.
e) Escriure ressenyes a partir d’un model senzill, relacionats directament amb els
interessos de l’aprenent, on es tracten amb claredat i suficient precisió els punts
establerts per la tasca que s’ha de dur a terme, com ara la sinopsis d’una
pel·lícula.
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f)

Mostrar el domini morfosintàctic i lèxic suficient per poder produir textos que
s’utilitzen en situacions quotidianes, encara que en aquest nivell s’hagi de recórrer
freqüentment a les reformulacions i solucions alternatives quan es desconeixen
estructures o paraules.



Comprensió auditiva

a) Comprendre la informació principal i els detalls rellevants d’anuncis i missatges
orals que continguin instruccions senzilles, indicacions clares o altres tipus
d’informació sempre que el discurs sigui clar, la velocitat normal i es tractin temes
quotidians o de la vida professional expressats en llengua estàndard.
b) Comprendre converses sobre aspectes quotidians que es produeixen entre dos
interlocutors en presència de la persona aprenent, les quals no siguin
proposicionalment ni lingüísticament complexes ni tampoc estiguin distorsionades
pel soroll ambiental.
c) Comprendre, en relació directa amb un interlocutor que parla pausadament,
informació relativa a situacions personals, fets esdeveniments i necessitats de la
vida quotidiana i poder expressar l’opinió personal encara que es necessitin
freqüents aclariments i repeticions.
d) Comprendre, en comunicacions telefòniques, enunciats relatius a necessitats
materials i relacions socials de la vida quotidiana, sensacions físiques i sentiments
formulats explícitament, i opinions personals expressades de manera senzilla a
una velocitat lenta però no forçada.
e) Comprendre els punts principals exposats en converses que tinguin lloc entre un
nombre reduït d’interlocutors, en presència de l’alumnat, identificant els canvis de
tema, a condició que el discurs s’articuli amb claredat i en llengua estàndard.
f)

Comprendre gran part del que es diu en presentacions i xerrades curtes i
senzilles sobre temes familiars, a condició de que s’articulin amb claredat i en
llengua estàndard.

g) Comprendre el contingut essencial de les negociacions i gestions comercials més
habituals.
h) Poder seguir discussions i debats senzills sobre temes de l’entorn de l’alumnat.
i)

Comprendre la informació continguda en documents senzills enregistrats en
llengua estàndard i referits a temes habituals o de l’entorn de l’aprenent.

j)

Comprendre la informació essencial de butlletins informatius radiofònics o
televisats i extractes de programes senzills que tractin temes familiars, expressats
amb claredat i en llengua estàndard.

k) Comprendre les idees principals de seqüències o extractes de pel·lícules en les
quals el llenguatge sigui clar i senzill i quan les imatges i l’acció ajudin a
comprendre l’argument.
l)

Poder seguir instruccions relacionades amb processos senzills, com ara el
funcionament d’aparells tècnics habituals.



Expressió oral i interacció

a) Fer presentacions breus i senzilles preparades amb antelació, que estiguin ben
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estructurades, i poder contestar a les preguntes dels oients sempre que aquestes
facin referència a qüestions rellevants per a l’aprenent.
b) Participar amb un cert grau d’eficàcia en una entrevista, contestar preguntes o
plantejant-les, mentre es puguin seguir unes pautes establertes i les preguntes
adreçades a l’aprenent no requereixin un alt grau d’improvisació. En pot ser un
exemple una visita al metge on l’aprenent podrà descriure símptomes d’una
malaltia encara que ho faci amb un grau limitat de precisió.
c) Produir, de forma improvisada, enunciats relatius a situacions quotidianes,
esdeveniments, estats físics o sensacions, experiències personals o laborals,
actituds pròpies, opinions i sentiments, contacte social (salutacions, agraïments,
disculpes, etc.) o intercanvis d’ informació, invitacions, demostracions d’interès per
l’estat dels altres, etc. S’ha de tenir en compte que en aquest nivell es produeixin
freqüents pauses, errors i repeticions.
d) Prendre part activa en converses amb un nombre reduït d’interlocutors, en les
quals es narri o descrigui algun fet quotidià, s’exposin idees, s’expressi acord,
s’expliqui el que plau o desplau, es comparin i contrastin alternatives, etc., sempre
que els continguts siguin proposicional i lingüísticament senzills, i l’aprenent pugui
demanar repetició.
e) Actuar amb un cert grau d’eficàcia en situacions habituals que poden tenir lloc en
comerços, oficines de correus o entitats bancàries, entre d’altres. En poden ser
exemples: demanar informació sobre talles de roba, materials o colors; informar-se
de formes de pagament, o solucionar problemes quan s’està de viatge, com ara
demanar a un passatger d’un autobús on cal baixar, o demanar on està l’oficina
d’objectes perduts, etc.
f)

Intervenir, encara que sigui mitjançant col·laboracions senzilles, en discussions,
debats i col·loquis sobre temes generals o relacionats amb els interessos dels
aprenents.

g) Presentar un comunicat breu, prèviament assajat.

h) Prendre part en transaccions i gestions senzilles relacionades amb temes
d’informació personal, nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com
participar en converses sobre béns i serveis públics quotidians, com ara
restaurants o transports, entre d’altres.

i)

Fer descripcions senzilles sobre temes relacionats amb l’entorn dels aprenents,
com ara descriure objectes que els són familiars

j)

Adquirir gradualment la capacitat d’actuar de manera adequada davant el que han
dit i fet altres persones.

k) Desenvolupar la capacitat d’utilitzar els patrons de ritme, entonació i accentuació,
així com la pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics.
3.2. CONTINGUTS DE LES PROVES
Es tendrà com a referència per a la preparació de les proves d'intermedi 1 la part 3
d'aquesta programació, on s'especifica el format i els continguts de les proves
d'intermedi 2. Tenint en compte quins són els objectius del curs intermedi 1,
s'elaboraran les proves seguint el model per a intermedi 2, a fi de preparar l'alumnat
des del curs 1 per a la superació del Nivell.
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4. MATERIALS
LLIBRE DE TEXT
English File Intermediate. third edition. Oxford. Student's book
Workbook with key
LECTURES
Primera lectura: - Mandy Loader, Eye of the Storm. Cambridge English Readers, stage 3.
Tasca associada: Book review
Segona lectura: - Barnaby Newbolt, World Wonders. Oxford Bookworms Library Factfiles
Level 2. Tasca associada: Reading circles.

BLOG DEL DEPARTAMENT
http://eoicalviaenglish.blogspot.com.es/

5.CONTINGUTS
5.1. CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
1. L’oració simple
1.1.
Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició
1.1.1. Consolidació i ampliació dels components sintàctics de:
- L’oració declarativa en forma afirmativa i negativa
- L’oració interrogativa
- L’oració interrogativa negativa: Haven’t you finished?
- L’oració interrogativa amb preposició final: Who were you talking to?
- Question tags
- Respostes curtes
- L’oració interrogativa amb Who, What o Which com a subjecte
- L’oració imperativa en forma afirmativa o negativa
(Don’t) + V
Let’s (not) + V
- Les formes impersonals amb verb en forma afirmativa o negativa. There’s been an
accident.
1.2. Fenòmens de concordança: concordança gramatical, nocional i de proximitat. The
day before/the day after.
2. L’oració composta
Expressió de relacions lògiques: consolidació i ampliació
2.1.Oracions de:
- Coordinació: and, both, also, too
- Disjunció: either / or
- Concessió: although; however
- Oposició: but, while
- Comparació: like + SN, as + ADJ/ADV + as, less than
- Causa i resultat: because, because of
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- Finalitat: (in order) to + INF, so that: We had lunch early so that Susan coud get to
work on time.
- Condició: if, unless en oracions subordinades condicionals de tipus “zero”, primer,
segon i tercer
2.2. Relacions temporals
- Anterioritat: before, until, till
- Posterioritat: after, when
- Simultaneïtat: when, while, as soon as
2.3. Estil indirecte:
Statements & Questions
She said (that) / her parents were very well / couldn’t come to the party / she was
going away for a few days.
3. El sintagma nominal
3.1. Nucli
3.1.1. Substantiu: el nom propi, comú i abstracte
Nombre: singular, plural, regulars i irregulars: brush / brushes, tooth / teeth (ampliació)
Ús del gerundi com a nom: heating, air conditioning, fishing, etc.
Substantius comptables i incomptables
3.1.2. Cas:
Genitiu: ‘s o s’ i la construcció amb of . Expressions com:
a day’s work, a year’s salary, our school’s headteacher, my aunts’ house
Genitiu locatiu: the hairdresser’s
Genitiu temporal: in a week’s time
3.1.3. Pronom (Consolidació i ampliació)
Tipus de pronom:
- Els pronoms de complement i subjecte: ordre en el sintagma
- Reflexius i recíprocs: myself, each other
- Relatius: who, which, that, whose
- Partitius i de quantitat: each, every, enough
- Duals: either ... or, both.... and ...
- L’ús de one: this one, that one, etc.
- Pronoms indefinits: la sèrie de some i any: nobody, no-one; everybody, everything;
all, none, each, both
3.2. Modificació del nucli
Mitjançant
Els determinants:
- Articles definits i indefinits: ús i omissió de l’article definit
- Demostratius
Els possessius: mine, yours...
Quantificadors:
- Indefinits: some, any, no, every, much, many, more, most, several, few, little.
- Distributius: each
L’aposició: Sean, my next door neighbour, is from Ireland.
Sintagmes nominals, adjectivals, verbals, etc: a metal cage. Do we have enough
glasses?
Frases de relatiu:
- (who/which/that/whose) + SV: Here’s the book (that) you lent me.
4. El sintagma adjectiu
4.1. L’adjectiu
4.1.1. Classes:
- D’ús lexicalitzat (Collocations): rainy day, tasty dish, red wine
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- El gerundi com a adjectiu: a working mother, this film is boring
- El participi passat com a adjectiu: I am bored, my pen is broken
4.1.2. Grau:
- Grau comparatiu: intensificadors de comparació: much too; a lot more; much more;
etc.
Formes regulars i irregulars
- Grau superlatiu: Formes regulars i irregulars
- Amb “like”: She looks like her father.
- Amb (the) same (as)
- Amb (as) + ADJ + (as)
- Amb “different from”
4.2. Modificació del nucli: prefixes and suffixes: lucky, unlucky, careful, careless
- Amb sintagma verbal, adverbial i adjectiu:
She was busy doing her homework.
Her brother is always smartly dressed.
They are very hard working.
5. El sintagma verbal
5.1. Nucli. Verb
5.1.1. Classes:
- Intransitiu: SN + V (+CC). The lorry braked at the roundabout.
- Transitiu: SN + V + CD (+ CC). We saw an accident in the village.
- Incoatiu: He is getting old.
- Stative verbs: + (SN) + (SAdj): She seems a nice girl; + SAdj This pie tastes nice.
- Phrasal verbs: Tractats com a vocabulari
5.1.2. Temps verbals
- Expressió del present: present simple and progressive; present perfect; present
perfect progressive
- Expressió del passat: present perfect; past simple and progressive; past perfect
Verbs irregulars en past simple i el participi passat
- Expressió del futur: present simple; present progressive; going to + infinitiu; will +
infinitiu
5.1.3. Aspecte:
- Duratiu: Verbs intrínsecament duratius
I have been writing letters all day.
- Habitual:
We used to wear horrible bell-bottom trousers when I was at University.
- Incoatiu: We are going to begin our journey in London.
- Iteratiu: She went on talking until it was time for bed.
5.1.4. Modalitat: verbs modals:
Capacitat: can / could; be able to
Permís: can; could; may; allowed to
Predicció i intenció: will
Obligació: must; have to
Necessitat/Absència d’obligació: don’t have to / (don’t) need to / (didn’t) need to
Prohibició: mustn’t; (not) allowed to
Possibilitat: can (not); could (not); might (not)
Suggeriment / consell: could; should (not)
Oferiments can; shall
Deduccció: must / may / might / can (can’t)
5.1.5. Veu passiva i activa
- Veu passiva:
Estructures:
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- is / was done; is / has / have been done / will be done
5.2. Modificació del nucli
Mitjançant:
- Frase completiva: (that) + SN + SV: They believed (that) the world was flat.
- “so”: I think so, I hope so.
- La forma –ing darrera preposicions
- Paradigmes verbals més comuns: La forma –ing /to + infinitiu darrera de verbs com:
like, love, prefer, hate, etc.
- Contrast: Would like + to / like +-ing
5.3. Funcions sintàctiques del sintagma: Subjecte, aposició, OD, CC
6. El sintagma adverbial
6.1. Nucli. Locucions adverbials
6.1.1. Classes:
- Adverbis de: temps; referència futura, present i passada; lloc; manera; grau; direcció;
ordre; anterioritat; posterioritat, simultaneïtat; seqüència; freqüència; preferència
- Indefinits: anywhere, everywhere, somewhere, nowhere, always, never, sometimes
- Deíctics, anafòrics: here , there, now, then, etc.: She said, “I will do it now” / She said
she would do it then.
- Interrogatius i relatius:
when (?) When do they arrive? I heard him when he opened the door.
where (?) Where are my keys? We visited the place where she was born.
6.1.2. Grau
- Adverbis de grau: enough, quite, rather,really a lot...
- Grau comparatiu:
- Adverbi monosil·làbic + er: (adv)+er
- Adverbi polisil·làbic: more + (adj+ly)
- Formes irregulars: well, better, best, etc.
6.2. Modificació del nucli:
Mitjançant:
- Adverbi de grau: She types very fast.
- Sintagma preposicional: We travelled to London by coach.
6.3. Posició dels elements del sintagma:
We often travelled on domestic flights while in China.
The train usually arrives on time.
The child walked slowly up the path to school.
6.4. Funcions sintàctiques del sintagma adverbial
Modificació de:
SAdj: We’re (very good).
SAdv: We did it (very well).
SN: So you arrived (the day before).
7. El sintagma preposicional
7.1. Preposició i locucions preposicionals
- Classes: Preposicions de posició, distancia, direcció, distribució, temps, durada,
anterioritat, posterioritat, referència futura, freqüència, manera, agencia, instrument,
possessió, similitud
7.2. Modificació del nucli
Mitjançant:
- Sintagma adjectiu: We walked right through the woods.
- Sintagma preposicional: The children spend all evening in front of the television;.
Jack and Sally always sat at the back of the class.
7.3. Posició dels elements del sintagma
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7.4. Preposition dependent adjectives and verbs: good at, involved in, deal with, dream
about

Continguts ortogràfics
1. Representació gràfica de fonemes i sons
1.1. Relació entre el so i la representació gràfica dels consonants “ck”, “tch”, “qu”, “th”
“gh”
1.2. Valor mut de certes consonants: “t”, “l”, “b”: castle, could, lamb
1.3. “y” final que es pronuncia /I/: sky; fly, etc.
2. Ortografia de paraules estrangeres
3. Ús de les convencions ortogràfiques: majúscules, minúscules, lletra cursiva,
subratllat, etc.
4. Ús dels signes ortogràfics
5. Abreviatures, sigles i símbols d’us més freqüent

Continguts fonètics i fonològics
1. Sons i fonemes vocàlics i les seves combinacions
- Vocals breus i llargues: articulació i reducció de vocal
- Discriminació i articulació de parells mínims : pot/port ; cat/cut; etc.
- Diftongs centrals: near; square; poor , etc. Consolidació i producció. Ampliació i
consolidació del primer nivell
- Consolidació del schwa
2. Sons i fonemes consonàntics i les seves combinacions
- Producció correcta de l’inflexió –ed: worked, wanted, earned
- Discriminació i producció dels fonemes consonàntics
- Agrupacions de consonants (consonant clusters):
Reconeixement i producció en posició inicial i final:
voice/boys; that/dad;
shoe/choose
- Conscienciació i producció de ’ll en la contracció del futur amb will
- Evitar /k/ final: plannink*
3. Accent i atonicitat /paradigmes tonals en el sintagma i l’oració
3.1. Discurs encadenat
- Formes dèbils: Reducció. Insistència en la schwa
- Elisió vocàlica en posició àtona
- Enllaç entre consonants: bad dog, must come, short time
- Elisió de sons consonàntics: firstly, secondly
- Assimilació consonàntica: Whatjya do yesterday?
3.2. Accent i ritme
- Reducció vocàlica
- Agrupaments, llistes
- Accent dins de l’oració: what do you do?
- Accent fònic: sufixos -ion, -ist,-ious
- Accent gramatical: Noun / verb stress change: project, export
- Accent modal: I can swim, I can’t swim.
- Prominència. I didn’t do it!
3.3. Entonació
- Ascendent en oracions incompletes creant expectació
- Descendent en preguntes d’elecció oberta: Do you want coffee or tea?
- Per fer una correcció: I’m not from Denver, I’m from Boulder.
- Per contrastar / expressar una cosa que ens ha sorprès: high pitch: She has flowers
for breakfast?
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5.2. CONTINGUTS TEMÀTICS
Els següents continguts temàtics (aplicables als nivells bàsic, intermedi i avançat) es
tractaran d’acord amb els descriptors de cada nivell:
1. Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en
els àmbits personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça,
telèfon, lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal,
nacionalitat, idioma, procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família,
caràcter, religió, gustos i preferències, aparença física, trets més característics de
la personalitat, estat d’ànim, experiències personals).
2. Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de
casa, instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona
on es viu (el barri, la ciutat, el camp), regió i país. La natura.
3. Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions,
treball (característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i
condicions de treball, projectes, obligacions familiars i laborals).
4. Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure,
activitats intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la
música, el teatre, els instruments musicals.
5. Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi.
Bitllets, preus i horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus
d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més
comuns. Entrada i sortida d’un país, direccions i senyals de trànsit.
6. Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions,
invitacions, contactes per correu ordinari i electrònic. Pertinència a clubs i
societats.
7. Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences
més comunes i freqüents, consultes i cures mèdiques.
8. Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat),
normes i tasques.
9. Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba
(talles, colors), estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, bancs,
restaurants, bars, formes de pagament i reclamacions.
10. Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits
dietètics, receptes menús, locals de menjars i begudes.
11. Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions
de servei, la policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
12. Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes,
les tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio.
13. Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cures del medi ambient.
14. Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.
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5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

INTERMEDI 1
Unit 1 A: Mood food: Talking about ... food and cooking. Practical English: 1 Meeting the parents
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

10. food and drink Speaking: eating out
and giving your opinion
about cooking habits

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Present simple and continuous,
action and non-action verbs

LÈXIC

- Food and
cooking lexis.
- Useful language:
giving your opinion

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
-Pronunciation: short and long
vowel sounds /I:/and /I/ /ᴂ/and /a:/
- Friendly intonation, showing
interest

INTERMEDI 1
Unit 1 B: Family life
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
1.Family and
personality traits

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
Speaking:
- talk about family life
- talk about birth order
- Exam practice
speaking topic 1:
Personal identity
Writing 1: Description
of a person. Your
school would like to
talk about important
people in the next
issue of the school’s
journal. Your teacher
has asked you to write
a description of the
most important person
for you. You can write
about a relative, friend
or a celebrity. (150175ww) HOME 20%

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
Future forms:
- be going to + infinitive
present cont: be + verb +ing
- will/shall + infinitive

LÈXIC

- Adjectives
describing
personality

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Sentence stress
- word stress, adjective endings:
jealous, ambitious

INTERMEDI 1
Unit 2 A: Spend or save?
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
9. Money

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking about
shopping and money

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Present perfect and past simple:
- past experiences
- Recent past actions
- yet and already
- present perfect or past simple?

LÈXIC

-Money (see
vocabulary bank
and pocket book)

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- since; yet; just; I've; you've …
Pronunciation of particular words:
choke, burn, wound, bandage,
temperature

INTERMEDI 1
Unit 2 B: Changing lives + 1 & 2 Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
5. Travel and
personal
experiences

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

- Speaking about
personal experiences
and interests.
- Exam practice
speaking topic 5:
Travel
Writing 2: Informal
email. You went to an
English speaking
country to practice
your English and
stayed with a very nice
family. (100-120ww)
HOME 20%

-Present perfect simple; for, since,
already, yet, just, all...
-Present perfect continuous
Present
perfect
simple
and
continuous; ever, for, since, yet,
already, just

LÈXIC

- Strong
adjectives: - e.g.
absolutely
boiling!...

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Sentence stress, How long...?
-pronunciation/intonation of strong
adjectives: - e.g. absolutely
boiling!...

INTERMEDI 1
Unit 3 A: Race across London
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

5. Public services
and
transportation

- Speaking about
drivers' behaviour:
drink and drive etc...
- Exam practice
speaking topic 11.
Public services and
transportation
- Writing 3: An
informal email.
You’ve just returned
from a lovely holiday
and you would like to
share your experience
with your best friend.
Write an email
describing how you
travelled there, how
you moved around
(means of transport),
and what you did.
(100-125ww) CLASS
80%

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Comparatives and superlatives

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

- transport and
tourist vocabulary

- Pronunciation of particular words:
adventure, bridge, catch, coach,
crash, journey, rush...
-linking: more-exciting

INTERMEDI 1
Unit 3 B: Stereotypes – or are they? + Practical English 2: A difficult Celebrity
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
6. Social issues:
Men and women

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
-Speaking: debate
about stereotypes
regarding gender

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- articles: a/an, the, no article

LÈXIC

-Collocation: verbs
/ adjectives +
prepositions

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- sentence stress and intonation:
long vowels- short vowels: a
about...

INTERMEDI 1
Unit 4 A: Failure and success
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

4. Free time,
interests, hobbies,
passions, etc...

- Talking about things
you can do or learn to
do.
-Talking about
learning how to speak
foreign languages
- Exam practice
speaking topic 4: Free
time and people's
interests

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Modal verbs: can, could, be able to

LÈXIC

- -ed/-ing
adjectives

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Vowel sounds
- sentence stress

INTERMEDI 1
Unit 4 B: Modern Manners + 3 & 4 Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
6. Human
relationships:
manners
12. Language
and
communication:
mobile phones

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Speaking: talking
about people's
manners
- Writing 4: A blog
entry. Do you think
good manners are
important when you
are with friends? (150175ww) HOME 20%

- Modals of obligation: must, have to,
should

LÈXIC

Phone language

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
-silent consonants: talk, should etc.

INTERMEDI 1
Unit 5 A: Sporting Superstitions
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
4.Sports
7.Health

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
-Speaking:
-Talking to a prtner
about sports
- talking about
anectotes

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

- Past tenses: simple, continuous,
perfect

- sport vocabulary:
(see vocabulary
bank and pocket
book)

- Pronunciation of particular words:
ball, caught, court, draw, fought,
hurt, score.../ɔ:/ and /3:/

INTERMEDI 1
Unit 5 B: Love at exit 19 + practical English: Old friends
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
6. Human
Relationships:
love

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Talk about thing you
used to do and no
longer do
- Exam practice
speaking topic 6:
human relationships

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- usually and used to

LÈXIC

-relationships:
collegue, friend,
dating, etc.

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- pronunciation of used /ju:ste/
- pronunciation of the letter 's':
busy, close, decision, etc...

INTERMEDI 1
Unit 6 A: Shot on Location
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
4. Free time:
Cinema

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking about
famous films
- Exam practice
speaking topic 4: free
time and hobbies
Writing 5: A book
review. Students write
a review of the English
reader they have read.
(175-200ww) HOME
20%

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Passive (all tenses) be + past
participle

LÈXIC

- Vocabulary
related to the
cinema

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Sentence stress and linking

INTERMEDI 1
Unit 6 B: Judging by Appearences + 5 & 6 Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
1. personal
identification
3.Daily life

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking about
profine photos and
social networks

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Revision of modal verbs: obligation,
necessity, prohibition, advice
- Revision of modal verbs: deduction

LÈXIC

- Vocabulary
about the body

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Diphtongs
bite, bread, eyes, face, hair ...

INTERMEDI 1
Unit 7 A: Extraordinary school for boys
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
8.Education

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

- Speaking: agreeeing
and disagreeing about
different topics on
educations
- Exam practice
speaking topic 8:
Education

- Firts Conditional and Future time
clauses + when, until, etc.

LÈXIC

- Education
vocabulary

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- letter /u/

INTERMEDI 1
Unit 7 B: Ideal Home+ Practical English: Bouy's night out
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
2. Houses and
the home

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking: 'Where
would you rather live?'
- Exam practice
speaking topic 2:
Home and
neighbourhood
- Writing 6: A short
story. Write a story
that ends with the
sentence ‘That’s why I
love / hate sports’.
HOME 20%

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Second Conditional

LÈXIC

- houses

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Sentence stress: If I lIVED on my
OWN ...

INTERMEDI 1
Unit 8 A: Sell and Tell
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
9. Shopping

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

- Speaking: Talk about
different shopping
options
- Writing 7: An
opinion essay. Big
houses are not meant
for everybody. What do
you think? (175200ww) CLASS 80%

- Reported speech: sentences and
questions

LÈXIC

Making nouns
from verbs

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGIC
- The letters /ai/: ailine, bargain,
complaint...

INTERMEDI 1
Unit 8 B: What's the right job for you? + 7 & 8 Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
3. Jobs

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

- Speaking about
someone's job and
presenting a product
on tv.
- Exam practice
speaking topic 3 : Jobs
Writing 8: A formal
letter. You would like
to live for a while
abroad and you’ve
seen that there is a
possibility to work as
an apprentice in a
boarding school. Write
a letter to the school to
the school’s principal
requesting more
information and
offering your service.
(100-130ww)
HOME20%

- Gerunds and infnitives: enjoy doing
sth, Would like to do, planning to..., be
afraid of doing sth...

LÈXIC

- Work

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Word stress
- Pronunciation of particular words:
apply, salary, redundant...

INTERMEDI 1
Unit 9 A: Lucky Encounters
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
1. Personal
Experiences

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking about
personal experiences
- talk about the
concept of luck

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- third Conditional: If the inspector
hadn't stopped the train, he would
have missed the connection.

LÈXIC

- Making
adjectives and
adverbs

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Sentence Stress: If I'd known...

INTERMEDI 1
Unit 9 B: Too much information!+ Practical English: Unexpected Event
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
14. Science and
technology

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

- talk about information
overload
- Exam practice
speaking topic 14:
Science and
technology
-Writing 9: An article.
The best electronic
device ever. (175-200
ww) HOME 20%

- Quantifiers: a lot/lot of, enough, too
much / too many...

LÈXIC

- electronic
devices, phrasal
verbs, linking

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Pronunciation of particular words:
/-ough/ and /augh/
-switch-it-off!, etc...

INTERMEDI 1
Unit 10 A: Modern Icons
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
-1: Interesting
people

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
-Speaking: talk about
people, places and
things that you admire

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Relative clauses

LÈXIC

-compound words

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Stress in compund nouns

INTERMEDI 1
Unit 10 B: Two murder mysteries + 9 & 10 Revise and Check
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
4. Free time and
hobbies: crime
stories

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking: A police
interview

Writing 10:A short
biography. Write a
short biography of an
interesting person you
know about or invent
one. (175-200 ww)
HOME 20%

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Questions tags

LÈXIC

- Crime
vocabulary

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- intonation in tag questions
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1. DEFINICIÓ DEL NIVELL INTERMEDI
El nivell intermedi té com finalitat principal capacitar l’alumnat per utilitzar l'idioma amb
una certa seguretat de forma receptiva i productiva, tant en forma parlada com escrita així
com per a mediar entre parlants de diferents llengües amb una certa fluïdesa, naturalitat i
flexibilitat. L’alumnat es veurà progressivament exposat a accents i registres que siguin
fàcilment intel·ligibles i produïts en llengua estàndard.
El repertori de l’alumnat haurà de contenir una suficient varietat d’estructures i lèxic per
expressar-se sobre temes familiars i d’interès propi. Es poden incloure algunes
expressions idiomàtiques d’ús molt freqüent.
En aquest nivell, l’aprenent haurà de fer servir les estructures principals de l’idioma i
disposar de les estratègies necessàries per a poder participar en situacions comunicatives
de tipus general i assolir el seu propòsit. Tot i això, es produiran vacil·lacions, errors i
interrupcions en la comunicació.
En aquest nivell s’espera que l’alumnat segueixi una línea de progrés cap el
desenvolupament de l’aprenentatge autònom.
Els textos han de coincidir majoritàriament amb els del nivell bàsic, emperò s’ha d’utilitzar
un ventall més ampli de situacions i introduir noves estructures.

2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL INTERMEDI
1. Comprendre la informació general, les idees principals i els detalls més rellevants en textos
orals estructurats amb claredat, produïts en llengua estàndard i articulats a velocitat
pausada emperò natural. Aquests textos poden ser transmesos directament o per mitjans
tècnics, sempre que les condicions acústiques siguin adequades i es pugui tornar a
escoltar el que s’ha dit.
2. Fer-se comprendre i mantenir la interacció encara que resultin evidents els errors, l’accent
estranger i les pauses, vacil·lacions i interrupcions, per planejar el discurs o corregir errors.
En aquest nivell és necessari un esforç de cooperació per part dels interlocutors.
3. Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees principals i els detalls més
rellevants que es troben en textos escrits clars i ben organitzats, produïts en llengua
estàndard i sobre temes generals, temes actuals o d’altres menys rutinaris relacionats amb
les àrees d’especialitat dels aprenents.
4. Escriure textos senzills i cohesionats sobre temes generals i quotidians, o d’altres menys
rutinaris d’interès personal en els quals es demana o transmet informació; es narren
històries; es descriuen experiències, esdeveniments (reals o imaginats), sentiments,
desitjos, aspiracions i intencions o s’expressen opinions de manera senzilla.
5. Desenvolupar el procés de reflexió sobre els elements morfosintàctics, lèxics i fonètics del
nou idioma.
6. Consolidar gradualment l’actitud oberta i positiva que s’ha de mantenir davant una realitat
plurilingüe i pluricultural que fomenti la tolerància i el respecte mutu i que faciliti la mobilitat
i la cooperació internacionals.
7. Ampliar els coneixements sobre les singularitats pròpies de la societat i la cultura de la
llengua estudiada amb la finalitat de continuar desenvolupant la competència comunicativa
i la consciència intercultural.

8. Ampliar les estratègies de treball personal i desenvolupar l’aprenentatge autònom, utilitzant
tots els recursos a l’abast que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida. Mostrar habilitat
per analitzar les pròpies necessitats comunicatives, desenvolupar el control del propi
procés d’aprenentatge de la llengua per tal de millorar les tasques plantejades i assolir els
objectius establerts.
9. Ampliar les estratègies de comunicació que facilitin la comprensió, expressió, interacció i
mediació.
10. Ampliar el repertori lèxic i adquirir un vocabulari suficient per expressar-se sobre temes
relatius a la vida quotidiana, com ara la família, el temps lliure, els sentiments i d’altres
temes inclosos en el present nivell, encara que es necessiti l’ajuda de pauses,
reformulacions i repeticions. L’aprenent ha de mostrar un bon domini del vocabulari
elemental, però pot cometre errors quan expressa pensaments més complexos i aborda
temes i situacions poc habituals.
11. Mantenir un domini gramatical prou correcte perquè s’entengui el discurs. S’han de corregir
les confusions de temps verbals o d‘expressions que poden donar lloc a un malentès,
sempre que algú indiqui que hi ha un problema.
12. Utilitzar la puntuació i l’ortografia de forma prou correcta, encara que es poden cometre
errors sistemàtics referits a algun aspecte concret.

13. Utilitzar un nombre limitat de mecanismes de cohesió per enllaçar enunciats i crear un
discurs clar i coherent, encara que l’aprenent d’aquest nivell faci servir freqüentment frases
d’estructura simple.
14. Utilitzar el context, lingüístic i no lingüístic, com mitjà per incrementar la comprensió.

15. Identificar la funció i tipologia dels textos i documents de treball, tant orals com escrits
(procedència, emissor, finalitat, etc.).
16. Adquirir gradualment la capacitat de percepció dels estats d’ànim de les persones que parlen.
17. Utilitzar eficaçment diccionaris, llibres i altres materials de consulta.

18. Identificar les característiques de la llengua objecte d’aprenentatge per contrast i
comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan escaigui.
19. Apreciar el valor de la llengua estrangera com mitjà de comunicació amb persones que
pertanyen a una cultura diferent i com element afavoridor de les relacions socials i
interpersonals, a més de desenvolupar actituds de respecte cap a altres llengües i els seus
parlants.
20. Al finalitzar aquest nivell encara cal esperar errors morfosintàctics, així com la utilització de
pauses, reformulacions i repeticions, sobretot quan es parla de forma poc controlada. La
pronunciació ha de ser intel·ligible encara que es produeixin errors d’accentuació i
entonació S’espera també que l’alumnat utilitzi les estratègies adients per evitar que es
trenqui la comunicació.

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS
3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL INTERMEDI 2

EL MECR defineix aquest nivell de la següent manera:
El nivell següent (B1+) presenta les dues mateixes característiques principals del B1, però s’hi
afegeixen un nombre de descriptors que se centren en els intercanvis de quantitat d’informació,
per exemple: prendre nota de missatges que deixa algú que sol·licita informació i explica un
problema; proporcionar la informació concreta que requereix una entrevista o consulta (per
exemple, descriure símptomes a un metge), tot i que es fa amb poca precisió; explicar el motiu
d’un problema; resumir i donar l’opinió sobre una història curta, un article, una conferència, una
entrevista o un documental, i respondre qüestions que exigeixen informació més detallada; portar
a terme una entrevista preparada; preguntar alguna cosa sobre un tema i confirmar informació,
encara que de manera ocasional ha de demanar que es repeteixi el que s’ha dit si la resposta de
l’altra persona és ràpida o llarga; descriure de quina manera s’ha de fer alguna cosa i proporcionar
instruccions detallades; intercanviar amb certa confiança informació acumulada sobre fets, rutines
familiars i problemes que no són específicament quotidians.
A l’acabament del nivell intermedi 2 l’alumnat haurà d’haver adquirit un nivell de competència B1+
en referència als nivells establerts pel Marc Comú Europeu per a l’aprenentatge de les llengües
(MCER).

Destreses de comunicació escrita: comprensió lectora i expressió escrita:


Comprensió lectora

a) Comprendre rètols, cartells, prospectes, fulletons i manuals amb instruccions, indicacions i
informació específica sobre el funcionament i utilització de productes o serveis.
b) Comprendre notes personals i missatges que contenen detalls sobre qualsevol activitat
relacionada amb l’entorn de les persones aprenents.
c) Comprendre correspondència personal en la qual es transmeten emocions, es ressalta la
importància personal de fets i experiències, es comenten notícies i es donen punts de vista.
d) Comprendre la correspondència comercial, professional i acadèmica més usual relacionada
amb els interessos de l’alumnat, com ara informes i memoràndums, entre d’altres.
e) Comprendre els punts significatius en textos periodístics com ara els articles senzills o les
notícies d’actualitat, o d’altres sobre temes professionals que s’integrin en el camp
d’especialització dels aprenents.
f) Comprendre els detalls rellevants dels missatges inclosos en textos adreçats a l’alumnat.
g) Comprendre lectures adients al nivell, tot seguint el desenvolupament argumental i mantenint
viu l’interès pel text.
•

Expressió escrita

a) Escriure textos reals o imaginaris sobre temes quotidians o del entorn de l’alumnat que
mostrin la capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar amb coherència i correcció les idees i
exposar-les amb la precisió suficient encara que les estructures i el lèxic emprats no estiguin del
tot consolidats.
b) Escriure notes personals, missatges, instruccions i anuncis que continguin detalls sobre
activitats, productes i serveis quotidians, els quals siguin comprensibles per al receptor, encara
que continguin errors.
c) Escriure correspondència personal on es transmeten emocions, es comenten i ressalten fets o
experiències, es comuniquen notícies, i s’expressen opinions personals de manera senzilla.
d) Escriure correspondència formal breu i senzilla de tipus comercial o professional relativa als
interessos dels aprenents, els quals han de produir informació al voltant de temes inclosos en el
llistat de continguts temàtics.
e) Escriure ressenyes i informes senzills on es destaquen aspectes significatius i s’inclouen els
detalls rellevants establerts per la tasca que s’ha de dur a terme.
f) Mostrar un domini suficient del vocabulari i de les estructures per poder produir la una àmplia
varietat de textos que s’utilitzen en situacions de la vida quotidiana, encara que es donin
interferències i es facin servir reformulacions o solucions alternatives quan no es coneix una
expressió o una paraula i els errors siguin encara evidents.

Destreses de comunicació oral: comprensió auditiva i expressió oral i interacció:


Comprensió auditiva

a) Comprendre amb detall anuncis i missatges orals expressats amb llengua estàndard, els quals
continguin instruccions, indicacions o altres tipus d’informació, com ara la relacionada amb els
àmbits propers als interessos dels aprenents.
b) Comprendre converses que no siguin lingüística ni proposicionalment complexes sobre
aspectes quotidians, les quals es produeixen entre dos interlocutors i en presència de la
persona aprenent.
c) Comprendre, en relació directa amb un interlocutor que parla pausadament, informació
relativa a situacions personals, fets esdeveniments i necessitats de la vida quotidiana.
d) Comprendre, en comunicacions telefòniques, enunciats relatius a necessitats materials i
relacions socials de la vida quotidiana, expressant sentiments, sensacions físiques i opinions
personals formulades de manera senzilla.

e) Comprendre, encara que sigui amb esforç, les idees generals de converses o discussions
sobre temes habituals entre un nombre de interlocutors reduït, que tinguin lloc en presencia de
l’aprenent, a condició que el discurs s’articuli amb claredat i s’utilitzi la llengua estàndard.

f)

Comprendre i interpretar el contingut general i la informació rellevant de xerrades
presentacions i debats no gaire complexos, sempre que la presentació estigui ben
estructurada, l’articulació sigui clara i l’exposició es produeixi en llengua estàndard.
g) Comprendre el contingut de negociacions i gestions comercials de la vida diària.
h) Comprendre la informació continguda en documents enregistrats en llengua estàndard referits
a temes habituals o a l’entorn de la persona aprenent.
i) Comprendre la informació essencial de programes de ràdio, televisió o d’ altres mitjans, sobre
temes quotidians, emesos i expressats amb claredat i en llengua estàndard. En poden ser
exemples les entrevistes, els reportatges i els programes informatius sobre temes no
especialitzats.
j) Comprendre, en termes generals, pel·lícules o extractes de pel·lícules en les quals el
llenguatge sigui clar i senzill i tant la imatge com l’acció ajudin a comprendre l’argument.
k) Seguir instruccions detallades relacionades amb formes d’orientar-se en un entorn geogràfic,
processos senzills (elaboració de productes) o funcionament d’aparells tècnics habituals.



Expressió oral i interacció

a) Fer presentacions i comunicats breus, preparats amb antelació, sobre temes de l’entorn de la
persona aprenent, els quals siguin clars i ben estructurats. L’alumnat
ha poder contestar de forma simple a les preguntes dels oients.
b) Participar amb eficàcia en una entrevista. Quan no hi hagi un guió o qüestionari prèviament
elaborat, l’aprenent haurà de ser capaç de reaccionar adequadament, per tal que no es
trenqui la comunicació. Els participants han de mostrar capacitat de cooperació.
c) Produir enunciats relatius a necessitats de la vida quotidiana, fets, esdeveniments, estats
físics, sensacions, sentiments, relacions socials, experiències personals actituds, opinions
pròpies, i acord i desacord. En aquest nivell encara són bastant freqüents les pauses,
reformulacions i repeticions.
d) Prendre part activa en converses no gaire complexes amb un nombre reduït d’interlocutors, en
les quals es narra o descriu algun fet; s’exposen idees i arguments; es defensen punts de
vista; es formulen hipòtesis, s’expressa acord o desacord, es comparen i contrasten
alternatives i s’aporten conclusions o es fan plans, encara que es produeixin errors, pauses i
vacil·lacions en seqüències d’una certa extensió.
e) Fer front a situacions que poden tenir lloc en comerços, oficines de correus o entitats
bancàries, entre d’altres. En poden ser exemples retornar una compra defectuosa, formular
una queixa o fer una reclamació.
f) Prendre part de manera eficaç en transaccions i gestions que requereixen un cert nivell de
formalitat; s’ha d’exposar el que es vol dir amb prou claredat, mostrant la capacitat de
negociar els aspectes corresponents. En poden ser exemples organitzar un viatge o canviar
moneda, entre d’altres.
g) Intervenir amb certa eficàcia en discussions i debats sobre temes generals, o relacionats amb
els interessos dels aprenents.
h) Narrar històries, fer resums de documentals o trames de llibres adients al nivell, donar-ne
l’opinió personal, explicar el contingut general i alguns detalls rellevants. Els aprenents han de
ser capaços de respondre a preguntes complementàries senzilles que requereixen aclariment
de detalls.
i) Explicar com s’ha de fer alguna cosa mitjançant unes instruccions clares i coherents.
j) Produir, amb cert detall, descripcions sobre temes o objectes familiars.
k) Continuar desenvolupant la capacitat d’actuar i reaccionar de manera adequada davant el que
han dit i fet altres persones.

3.2. CERTIFICAT DEL NIVELL INTERMEDI: OBJECTIUS PER DESTRESES I CONTINGUTS
DE LES PROVES
Per obtenir el certificat de nivell intermedi, el candidat haurà de demostrar la seva capacitat per
prendre part de manera senzilla però suficient en una varietat de situacions comunicatives
habituals o quotidianes sobre temes que li són coneguts o d’interès general, sempre que pugui
comptar amb l’ajuda de l’interlocutor, pugui tornar a llegir els textos, pugui utilitzar les
reformulacions o demanar repetició en les produccions orals i quan les condicions de comunicació
siguin apropiades.
El lèxic i les estructures s’hauran d’adequar a un tema determinat i a una situació comunicativa
concreta.
Els candidats hauran de ser capaços de reconèixer les diferències bàsiques d’ús entre el codi oral
i l’escrit i entre els registres formal i informal i mostrar un coneixement suficient dels usos i
convencions socials de la llengua.


Comprensió lectora

El candidat ha de ser capaç de comprendre els punts principals, la idea general i els detalls més
rellevants en textos escrits clars, ben estructurats i en llengua estàndard que versin sobre temes
generals o de la seva àrea d’interès.
L’alumnat haurà de ser capaç de comprendre informacions, descripcions, i articles breus sobre
temes quotidians i d’interès general. Segons el tipus de lectura i en la mesura que l’estructura del text
ho permeti (quantitat d’informació, manera d’organitzar aquesta informació, riquesa lingüística del text,
etc.) el candidat estarà en condicions d’extreure tant la informació general com l’especifica.
Els textos que el candidat haurà de comprendre en aquest nivell inclouen:












Manuals o extractes de manuals de manuals, fulletons o fulls d’instruccions senzilles i
clarament estructurades sobre el funcionament i ús d’aparells o dispositius, o procediments
o disposicions a seguir per a desenvolupar una activitat (p.ex. matricular-se en un curs de
llengua a l’estranger)
Textos informatius d’àrees de la vida quotidiana, tals com menús, horaris, anuncis públics o
publicitaris, prospectes, etc., independentment del tipus de suport en que es presentin
(electrònic o imprès).
Correspondència personal, comercial o professional d’exposició senzilla i clarament
estructurada, independentment del tipus de suport en que es presenti (carta, fax o correu
electrònic).
Versions originals senzilles o adaptades d’obres literàries i de ficció, en llengua estàndard i
sobre temes coneguts, que poden contenir referències culturals i alguns usos idiomàtics.
Notícies, articles no especialitzats i textos de seccions d’interès general que es troben en
diaris i revistes de caràcter no específic.
Informes, programacions, memòries, plans, etc., relacionats amb l’àmbit laboral, redactats
en llengua estàndard, clarament estructurats, el contingut dels quals no sigui
excessivament tècnic.

Comprensió auditiva

El candidat ha de ser capaç de comprendre la idea general i extreure-ne informació sobre els
punts principals i els detalls més rellevants en textos orals produïts en llengua estàndard, a
velocitat pausada però natural, sempre que aquests textos versin sobre temes quotidians o
d’interès general i es refereixin als àmbits públic, privat, professional i educatiu. Els accents dels
parlants han de ser fàcilment comprensibles i l’ús dels registres no ha de comportar excessiva
dificultat.
En certes condicions els examinands han de ser capaços de captar els matisos d’aquesta
informació, quan la velocitat és normal, la pronunciació clara, o quan es donen altres condicions

favorables com ara la repetició del que s’ha dit o la ajuda que suposa l’ús del llenguatge no
verbal.
Els textos que els candidats han de comprendre en aquest nivell inclouen:
 Instruccions, missatges i anuncis públics o publicitaris enregistrats, els quals poden comptar
amb el suport d’imatges, sempre que les condicions d’audició siguin bones.
 Converses de caràcter informal sobre temes quotidians i coneguts o inclosos en les àrees
d’interès dels candidats, independentment del canal utilitzat.
 Extractes de programes de ràdio, televisió o Internet; pel·lícules i enregistraments en àudio o
vídeo, sempre que els temes siguin familiars o d’interès general, es produeixin en llengua
estàndard i a ritme pausat i clar, emperò natural.
 Monòlegs o xerrades sobre temes no especialitzats o d’interès personal o professional per al
candidat, sempre que es produeixin en llengua estàndard, a velocitat pausada i clarament
articulats.
 Expressió oral i interacció
La expressió oral inclou la producció oral per poder descriure, narrar o fer presentacions; la
interacció o capacitat d’interactuar i el desenvolupament del discurs oral per tal de poder
començar, mantenir i acabar una conversa.
El candidat ha de ser capaç d’expressar-se oralment, tant unidireccionalment com en situacions
d’interacció, en situacions comunicatives quotidianes en l’àmbit privat, públic, professional o
acadèmic, utilitzant amb correcció suficient i de manera adient els recursos bàsics de cohesió i
coherència del discurs parlat, un vocabulari suficient i adequat, les convencions sociolingüístiques
bàsiques d’intercanvi verbal, i una pronunciació i un ritme que facin suficientment comprensible el
seu missatge. Els examinands hauran de ser capaços de mantenir converses tant amb companys
que estiguin en la seva mateixa situació acadèmica com amb el examinadors.
Els candidats han de ser capaços de:
Participar en converses de caràcter informal sobre temes generals o quotidians en les quals
es narren, de forma senzilla, emperò suficientment adequada, experiències, fets, anècdotes,
esdeveniments (reals o imaginaris), es descriuen persones, objectes i situacions i
s’expressen idees, opinions, sentiments, desitjos, expectatives i plans.
Dur a terme de forma raonablement eficaç transaccions comercials habituals (en comerços,
bancs, hotels, etc.) i gestions o operacions senzilles en organismes privats o públics de
diversa índole.
Prendre part en entrevistes de l’àmbit laboral o acadèmic i participar amb eficàcia suficient
en reunions, debats i discussions sobre qüestions pràctiques, no especialitzades o de l’àrea
d’interès del candidats.
Fer anuncis públics, transmetre missatges i instruccions breus suficientment acurades sobre
assumptes familiars i quotidians.









Aquesta prova ha de constar d’un mínim de dues tasques segons aquestes indicacions:



Secció unidireccional: tractar algun tema a partir d’un estímul que pot ser gràfic, de lectura
breu o de suport verbal.
Secció interactiva (entre candidats o amb el tribunal): entrevista, resolució d’una tasca
comuna, senzill intercanvi d’opinions o una conversa breu.

 Expressió escrita
El candidat ha de ser capaç de produir diversos tipus textos sobre temes quotidians, com ara
descripcions, narracions, exposicions i ressenyes. S’ha d’utilitzar un vocabulari suficient i
adequat, i fer servir els recursos bàsics de cohesió i coherència textual, tot respectant les

convencions ortogràfiques i de puntuació fonamentals.
L’alumnat ha de ser capaç d’escriure notes i comunicacions personals, omplir els impresos més
habituals, descriure tant persones i objectes com llocs i situacions, relatar fets i esdeveniments
presents, passats i futurs, expressar opinions, hipòtesis, actituds i sentiments de manera senzilla
sobre temes quotidians i d’interès general i organitzar les idees i la informació de manera
coherent i comprensible.
Els textos que el candidat haurà de ser capaç de produir inclouen:






Correspondència personal sobre temes coneguts que descriguin o expressin experiències,
idees, sentiments, fets i esdeveniments, de forma senzilla i coherent.
Correspondència formal bàsica, fonamentalment destinada a sol·licitar i/o proporcionar
informació i documentació en els àmbits públic, professional i acadèmic.
Formularis, impresos i qüestionaris amb informació personal i professional o acadèmica.
Notes, missatges, anuncis, currículums, informes, memòries i ressenyes i articles breus,
d’estructura i contingut senzills.
Una àmplia varietat de textos de curta extensió, com ara històries, descripcions narracions i
ressenyes.

La prova ha de constar d’un mínim de dues tasques de redacció guiada de textos simples i breus
de diferent format i contingut. L’extensió del text depèn de la seva tipologia.
A més de l’avaluació de les esmentades destreses s’inclou una prova d’ús de la llengua que
avalua el aspectes gramaticals i lèxics.

4. MATERIALS
LLIBRE DE TEXT
English File. Upper-intermediate. Third edition. Oxford. Student's book and Workbook
LECTURES
Primera lectura: Factfiles (Olympic games, Human Body, Recycling…) (Oxford)
- Tasca associada: Activitat oral en grup
Segona lectura: Teacher Man de Frank McCourt (Pearson English Readers)
- Tasca associada: A book review
BLOG DEL DEPARTAMENT
http://eoicalviaenglish.blogspot.com.es/

5.CONTINGUTS
5.1. CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
1. L’oració simple.
1.1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició.
1.1.1. Oració declarativa.
- L’oració declarativa afirmativa emfàtica: I did tell you.
Estil indirecte.

1.1.2. Oració interrogativa.
Subject and object questions:
Who saw the accident? Did you see the accident?
Interrogatives parcials:
Echo questions. I saw Steve yesterday. Did you?
Formes el·líptiques: What for? Are you working or not?
1.1.3. Oració exclamativa.
Amb estructura declarativa: That’s right! She’s so generous!
Amb estructura interrogativa: Isn’t it awful! How dare you!
1.1.4. Oració imperativa.
Volició:Open the window, will you?.

2. L’oració composta.
Expressió de relacions lògiques: consolidació i ampliació.
2.1. Oracions de:
- Coordinació: besides, in addition to, too/ as well.
- Concessió: even though; ; in spite of + gerundi, in spite of + N; despite + gerundi; despite + N.
- Oposició: only; except; On the other hand; However, .
- Comparació: the same + SN + as/that + SN + SV, (not) as/so + ADJ/ADV + as + SN (+ SV).
- Causa i resultat: as, , as a result of, so (that), so +ADJ/ADV + that + SV.
- Finalitat:, so that + SN + SV + SN.
- Condició: in case, provided (that), as long as.
2.2. Relacions temporals.
since; until; as; once; as soon as; at the time (that); on/before/after + - ing; every time (that).
2.3. Estil indirecte.
- Reporting orders / requests: The doctor told / me to stay in bed / us not to drink the water. The
policeman asked them / to report the theft / sign a statement.
- Reporting questions
He’d like to know if he can buy a ticket to London.
amb sèrie “wh-“: Do you know where she lives?.

3. El sintagma nominal.
3.1. Nucli.
3.1.1. Substantiu.
- Noms que només existeixen en plural: scissors, clothes, tights, etc. o que són incontables:
information, luggage, news, etc.
3.1.2. Gènere.
- Diferenciació:
Indicadors lèxics: male nurse, female student.
Afixació: bridegroom, widower.
3.1.3. Cas.
- Grup genitiu: The Secretary of State’s office.
- Genitiu locatiu: We’re having dinner at Deborah’s.
3.1.2. Pronoms.
- Usos especials: I’ll eat anything; Have you lost something?
- Ús referencial /no referencial de it: We’ve made it! How’s it going?
Recíprocs: each other; one another.
Indefinits: none (at all); each; either; neither; more; most; few; little.
- Demostratius: Referència anterior i posterior
- Reflexius: ús emfàtic.
- Possessius. ús emfàtic.
Relatius:
- Defining ; non – defining.
- Ús obligat i opcional.
3.2. Modificació del nucli.

Mitjançant:
Els determinants:
- Ús i omissió de l’article definit amb referències generals i específiques.
- L’article indefinit amb referència específica: A Mrs Smiley has phoned for you.
Quantificadors:
- Col·lectius: a pack of cards; partitius: a lump of sugar; fraccions: half a kilo; percentatges:
seventy five percent; números decimals: one point nine .
-Pre-determinants: All the students have passed. The students have all passed.
Frases de relatiu:
- whose + SN + SV : The man whose car I borrowed charged me for petrol.
- Defining /non-defining relative clause: I do not buy magazines which are not interesting; I do not
buy magazines, which are not interesting.

4. El sintagma adjectiu.
4.1. Nucli
4.1.1. Classes.
- D’ús lexicalitzat (Collocations): the simple truth, a close friend, etc.
- Atributiu: daily, weekly, main
- Predicatiu: alive, all right, ill, well.
4.1.2. Grau.
Formes d’expressar la gradació.
- Afixos més comuns: happier / unhappier
- Adjectius graduables i no-graduables: very/extremely cold; absolutely horrible.
- Amb such and so: He is such a strange man; The risk of fire is not so high.
- Ús del comparatiu: formes coordinades.
- Ús del superlatiu:.
- Post-modificació amb enough. It’s not good enough.
4.2. Modificació del nucli mitjançant els sintagmes nominals, adjectius, adverbials, etc.
He was busy doing his homework
She had a flashy new car

5. El sintagma verbal.
5.1. Nucli. Verb.
5.1.1. Classes:
V + SN + SN: She gave a note to Sean.
V + SN + SN: She gave Sean a note.
- Verbs que regeixen infinitiu i/o – ing amb canvi de significat.
He stopped to smoke / He stopped smoking.
- Verbs lèxics (phrasal verbs): Amb dues partícules: get on with, put up with, etc.
5.1.2. Temps verbals. Aprofundiment i consolidació.
- Expressió del present.
- Expressió del passat.
- Expressió del futur: future progressive; future perfect.
5.1.3. Aspecte:
- Duratiu: will + be + - ing; present perfect progressive.
We will be working all day Monday / It has been raining non-stop all week.
- Habitual: used to and would (Hàbits en passat).
- Iteratiu: (keep on + - ing).
5.1.4. Modalitat: verbs modals:
- Deducció: can / cannot / could (not) / must. It can’t be Jane, it must be Susan
- Suggeriments / consells: ought (not) to.
- Oferiments: shall
- Voluntat: will; would
- Hàbits en passat: would; used to
- Preferència: I’d rather

- Desig: I wish (that) + V past simple / V past perfect + (SN) / (SAdv)
5.1.5. Veu passiva i activa.
- Veu passiva:
Estructures:
going to be done/ will be done / had been done.
5.2. Modificació del nucli.
Mitjançant:
- Frases completives: It is likely (that) it will rain; I’m not sure how to do it; He left a message
saying( that) he would be late.
Amb “wh-” com complement: This is not what I ordered; I know what you mean; I don’t know how
to do it.
- SN + to + INF: I want John to help me.
5.3. Funcions sintàctiques del sintagma: vegeu nivell intermedi 1.

6. El sintagma adverbial.
6.1. Nucli. Locucions adverbials.
6.1.1. Classes:
6.1.1.1. Adverbis: (Vegeu nivell intermedi 1)
6.2. Modificació del nucli:
Mitjançant:
- Adverbi en grau comparatiu d’igualtat / desigualtat: Susan did as well as Jane in the exam.
6.3. Posició dels elements del sintagma: ordre de les locucions adverbials (modo, lloc,temps).

7. El sintagma preposicional:
7.1. Preposició i locucions preposicionals.
- Classes: (Vegeu nivell intermedi 1)
7.2. Modificació del nucli.
Mitjançant:
- Sintagma adjectiu. (Vegeu nivell intermedi 1)
- Sintagma preposicional. (Vegeu nivell intermedi 1)
7.3. Posició dels elements del sintagma.
7.4. Preposition dependent adjectives and verbs: keen on, angry at, aware of; consist of, worry
about., etc.

Continguts ortogràfics.
1. Representació gràfica de fonemes i sons.
1.1. Relació entre el so i la representació gràfica: thin, that, Thames, cart, celery, musician.
1.1.2.. Dígrafs vocàlics: “av/aw, “ie”, “ei/ey”, “ui”: cause, law, obey, bruise
2. Grafemes amb nombroses correspondències fonèmiques: “ea” /ei/, /e/. /i:/:great, head, meat.
2.1. Introducció al concepte de homòfons y homògrafs.
2.2. Principals diferències entre la varietat estàndard britànica i americana.

Continguts fonètics i fonològics.
1. Sons i fonemes vocàlics i les seves combinacions.
1.1. Vocals: qualitat breu i llarga: Conscienciació i producció dels exemples més usuals:
match/badge.
1.1.1. Parells mínims: been/bin; cup/cap; full/fool.
1.1.2. Producció de diftongs, schwa, triftongs: tyre, diary, society.
2. Sons i fonemes consonàntics i les seves combinacions.
2.1. Agrupacions de consonants: Consonant clusters: tempt, texts, scratch. Producció correcta.
3. Accent i atonicitat /paradigmes tonals en el sintagma i l’oració.
3.1. Discurs encadenat:
- Reducció de pronoms: tell (h)im, tell (t)hem.

- Formes reduïdes: + shwa. Consolidació.
- Inserció de /j/ /w/ entre vocals: Blue w ink, toy j aeroplane.
3.2. Accent i ritme.
- Consolidació de les formes dèbils.
- Canvi d’accent i reducció vocàlica: academy, academic;
photograph,photography,
- Paraules compostes:(nombre + nombre / Adjectiu + nombre): screwdriver,
- Prominència: Asserció emfàtica o negació: I’m really enjoying this; I’m definitely
not doing that!
3.3. Entonació.
- Wh- questions, open- choice questions, tag questions, echo question

5.2. CONTINGUTS TEMÀTICS
Els següents continguts temàtics (aplicables als nivells bàsic, intermedi i avançat) es tractaran
d’acord amb els descriptors de cada nivell:

1. Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits
personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de
naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència,
formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter, religió, gustos i preferències,
aparença física, trets més característics de la personalitat, estat d’ànim, experiències
personals).
2. Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa,
instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es viu (el barri,
la ciutat, el camp), regió i país. La natura.
3. Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball
(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de treball,
projectes, obligacions familiars i laborals).
4. Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats
intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els
instruments musicals.
5. Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets,
preus i horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament
(lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més comuns. Entrada i sortida
d’un país, direccions i senyals de trànsit.
6. Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions,
contactes per correu ordinari i electrònic. Pertinència a clubs i societats.
7. Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més comunes i
freqüents, consultes i cures mèdiques.
8. Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i
tasques.
9. Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors),
estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, bancs, restaurants, bars, formes de
pagament i reclamacions.
10. Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes
menús, locals de menjars i begudes.
11. Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei,
la policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
12. Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les
tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio.
13. Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cures del medi ambient.
14. Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

INTERMEDI 2
Unit 1 A: Questions and answers + Colloquial English 1: Talking about ... interviews. In the street
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
3. Job interviews
8. Education:
learning a
language

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
Writing and speaking:
extreme interview

- Writing 1: Forum
entry (informal email):
You have joined an
English online course
this year. You need to
write an entry in the
classroom forum to
introduce yourself to
the teacher and your
classmates. The title is
“Five things about
myself

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

- Revision of pronouns, each other, - Job interviews
direct, indirect pronouns and word
order
- Formal language

- Pronunciation of particular words:
impatient, indecisive, cheesy,
bizarre, weird

- Question formation:
• subject questions
• negative questions
• questions with preposition
• indirect questions
• expressions followed by the
word order of indirect questions
(I wonder, I'm not sure...)

- Friendly intonation, showing
interest
- Pronunciation of question words
- Rhythm when using auxiliaries

INTERMEDI 2
Unit 1 B: Do you believe in it?
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
1. Personality
traits

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
Speaking:
- reacting to stories
- reacting to guesses
- Exam practice
speaking topic 1:
Personal identity

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

- Revision of comparatives and
superlatives; adj + one/ones; a bit and
much + comparative

- Compound
adjectives

- the...the + comparative
- adjective modifiers
- auxiliary verbs:
• So / neither + auxiliary verb
• short answers
• emphatic declarative
affirmative: I did tell you

- Adjectives
describing
personality

•

question tags (link with 1A)

•

echo questions: I saw Steve
yesterday. Did you? (link with
1A)

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Intonation and sentence rhythm
- Pronunciation of particular words:
signature, fight-fisted, strongwilled, narrow-minded, goodtempered

INTERMEDI 2
Unit 2 A: Call the doctor
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
7. Health

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

- Writing 1: Formal
letter: A letter of
complaint. You had to
go to a health care
centre after attending a
party. There, you were
treated very poorly.
Now you want to write
a letter of complaint
to the administrator.
- Speaking about
health

- Revision of present simple and
continuous and stative verbs
- Revision of present perfect simple;
for, since, already, yet, just, all... (in
5A)
Revision
of
present
perfect
continuous (in 5B)
Present
perfect
simple
and
continuous; ever, for, since, yet,
already, just

- Illness and
treatments (see
vocabulary bank
and pocket book)

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- /dƷ /, / ʃ /, /t ʃ / and /k/
- since; yet; just; I've; you've …
Pronunciation of particular words:
choke, burn, wound, bandage,
temperature

INTERMEDI 2
Unit 2 B: Older and wiser? + 1 & 2 Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
9. Clothes and
fashion

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking about age
and appearances
- Exam practice
speaking topic 7: Age
and health

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
-Revision of possessives; own
-Order of adjectives

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

- Adjectives
describing
personality
-Adjectives used
as nouns
- Nationalities
- Clothes and
fashion (see
vocabulary bank
and pocket book)

- Vowel sounds
- Pronunciation of particular words:
unenthusiastic, absent-minded,
adventurous, self-centred, shortsleeved, a striped tie, shirt

INTERMEDI 2
Unit 3 A: The truth about air travel
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

5. Public services
and
transportation

- Speaking about flying
- Telling an anecdote
- Exam practice
speaking topic 11.
Public services and
transportation

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

- Revision of past simple, continuous - Air travel (see
and used to
vocabulary bank
and pocket book)
- so / such ... that
- Narrative tenses: past simple and
continuous; past perfect simple and
continuous

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Pronunciation of particular words:
laughable, hijack, long haul,
damage
-Irregular past forms, sentence
rhythm

INTERMEDI 2
Unit 3 B: Incredibly short stories + Colloquial English 2 & 3: Talking about children's books. In the street
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
4. Free time:
reading habits

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

- Writing 3: a short
story (180 words)
-Speaking about books

- Revision of prepositions of place,
movement and dependent prepositions
after verbs and adjectives
- Position of adverbs and adverbial
phrases: of manner, frequency, time,
place, degree and comment adverbs

-Adverbs and
adverbial phrases
(see vocabulary
bank and pocket
book)

- Word stress and intonation
- Pronunciation of particular words:
tough, bush, (un)fortunately,
definitely

Writing: A short
story: Write about an
unforgettable
experience you have
had during a holiday

INTERMEDI 2
Unit 4 A: Eco-guilt + 4 & 5 Colloquial English Talking about waste
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
13. The
environment

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

- Talking about
predictions
- Talking about the
weather
- Talking about waste
and recycling
- Exam practice
speaking topic 13: The
environment

- Revision of future forms
- Future perfect and future continuous
(by, in)
- Definitely, probably, likely, unlikely
- Modifiers with strong adjectives

- Weather (see
vocabulary bank
and pocket book)
- The environment

- Vowel sounds
- Pronunciation of particular words:
banned, environmentally friendly,
recyclable, definitely, temperature,
flood

Writing 2: in class)
An article: The
science department is
carrying out a project
on the Environment,
and the language
teacher would like to
cooperate. She is
asking you to
contribute with an
article whose title is:
We can still save the
world

INTERMEDI 2
Unit 4 B: Are you a risk taker? + 3 & 4 Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
4. Risky activities

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
-Speaking: interview
about risks

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

- Revision of first and second
conditional, unless
- Zero conditional, first conditional and
future time clauses: as soon as, until,
when unless, in case

Expressions with
take

Sentence rhythm
- Pronunciation of particular words:
fatal, dangerous, piercing,
insurance, cheat

INTERMEDI 2
Unit 5 A: The survivors' club
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
5.Problems when
travelling

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
-Speaking: reacting to
emergency situations

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

- Second, third and mixed conditionals

- Adjectives
describing feelings
(see vocabulary
bank and pocket
book)

- Pronunciation of particular words:
bewildered, insolvable, avalanche,
bury, adventure, gobsmacked,
gutted, shattered, nervous
-Word stress in 3 or 4 syllable
adjectives

INTERMEDI 2
Unit 5 B: It drives me mad!
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
3. Daily life

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Expressing
agreement
- Writing tweets to
• - Complain
• - Express
wishes and
regrets
- Talking about feelings
- Exam practice
speaking topic 3: daily
life
- Writing 5: A review:
Write a review of the
book you have read.

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Structures with wish and if only
- Regret + doing or having done

LÈXIC

-ed / -ing
adjectives that
express feelings
- phrases that
express regret

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Revision of rules for pronouncing
- ed
- Sentence rhythm ans intonation
Pronunciation of particular words:
trolley, rumour, infuriate, frustrate,
exhaust, thrill

INTERMEDI 2
Unit 6 A: Music and emotion
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
4. Free time and
hobbies

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking about
music
- Exam practice
speaking topic 4: free
time and hobbies

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

- Revision and extension of the use of
infinitive with to, infinitive without to
and the gerund
Verb patterns:
- verbs + infinitive (with and without to)
- verbs + gerund
- verb + object + infinitive
- verb + gerund or infinitive with a
change in meaning

- Vocabulary
related to music
- Borrowed words
from other
languages

- Pronunciation of borrowed words
from other languages
Pronunciation of particular words:
ballet, orchestra, rhythm, genre,
villa

INTERMEDI 2
Unit 6 B: Sleeping beauty + 5 & 6 Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
3. Daily life

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking about daily
routines: sleeping and
dreaming
Writing: An opinion
essay: We buy too
many things we don’t
need. Do you agree

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

- Revision of modal verbs: obligation, - Vocabulary about
necessity, prohibition, advice
sleep
- Revision of modal verbs: ability,
possibility, permission and deduction
- Used to, be used to, get used to and
the use of the infinitive and the gerund

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Sentence stress and linking
- Pronunciation of particular words:
nightmare, frightening, duvet,
asleep, jet-lagged, yawn

INTERMEDI 2
Unit 7 A: Don't argue! + 6 & 7 Colloquial English Talking about acting
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
6. Relationships
7. Free time

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking about
arguments
- Speaking about films
and plays
- Exam practice
speaking topic 6:
Friends and family

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Revision of types of phrasal verbs
- Past modals
- Would rather

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

- Verbs often
confused (see
vocabulary bank
and pocket book)
- Modifiers
- Vocabulary about
the cinema

- Weak form of have
- Pronunciation of particular words:
argument, hurtful, swear word,
bother, rise, arise

INTERMEDI 2
Unit 7 B: Actors acting
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
8. Education

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking: describing
a photograph
- Exam practice
speaking topic 8:
Education
- Writing: A for and
against essay: Faceto-face education will
always be better than
online learning

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Verbs of the senses
- Uses of as

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

- Parts of the body
(see vocabulary
bank and pocket
book)
- Vocabulary about
education

- Silent letters
- Pronunciation of particular words:
naughty, weapon, behaviour,
backwards, onwards...

INTERMEDI 2
Unit 8 A: Beat the robbers ... and the burglars
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
(6. Crime)

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Expressing one's
opinion

- Writing: An informal
email: Yesterday you
were invited to a
restaurant where
celebrities usually
hang around. You
ended up eating with
your favourite star.
Write an email to a
friend, telling him/her
about your experience.

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Revision of have something done
- Revision of the passive; impersonal
you (in 8B)
- Have something done
- The passive in all tenses

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGIC
- The letter u

INTERMEDI 2
Unit 8 B: Breaking news + 7 & 8 Revise and check
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
12. The media

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking about the
media
- Exam practice
speaking topic 12 :
Mass media

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

- Revision of
reported speech. - The media (see
Reporting questions, imperatives and vocabulary bank
requests (in 9 A)
and pocket book)
- Reporting verbs

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Word stress
- Pronunciation of particular words:
recipe, journalist, commentator,
presenter, agony aunt

INTERMEDI 2
Unit 9 A: Truth and lies + 8 & 9 Colloquial English Talking about advertising
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
9. Shopping
10. Food

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Speaking about the
effects of advertising
on consuming
- Exam practice
speaking topic 9:
Shopping
- Exam practice
speaking topic 10:
Food
writing: A report: You
live in a very touristic
area and work for the
tourist Information
Office. You need to find
out the main services
your town has so that
visitors can be informe

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Clauses of contrast and purpose:
although, even though, though; in spite
of, despite; to, in order to, so as to, for,
so that, so as not to
- Whatever, whenever

LÈXIC

- Shopping
- Food
- Metaphors and
idiomatic
expressions

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Changing stress on nouns and
verbs
- Pronunciation of particular words:
deceive, misleading,
advertisement, sue, although,
though, bagel

INTERMEDI 2
Unit 9 B: Megacities
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
2. Housing
5. Holidays and
Travel

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

- Exam practice
speaking topic 2:
Housing and home
- Exam practice
speaking topic 5:
Holidays and travelling

- Revision of past perfect in narratives,
reported speech and third conditionals
- Uncountable and plural nouns

LÈXIC

- Prefixes and
suffixes
- Word building
(see vocabulary
bank and pocket
book)
- Home
- Cities

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Pronunciation of particular words:
inhabitant, commuter, liveable,
government, multicultural,
neighbourhood

INTERMEDI 2
Unit 10 A: The dark side of the moon
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
-Science and
technology

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Exam practice
speaking topic 14 :
Science and
technology

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

- Revision: Be, do and have: auxiliary -Word family:
and main verbs
science
- Quantifiers: all, every, most, no,
none, any, both, either, neither

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Pronunciation of particular words:
fatal, science, scientist, scientific,
volunteer, blood, donor
-Stress in word families

- Writing: A job
application: You have
read an advertisement
on an online
newspaper offering a
position in an online
costumer’s service
department. Write a
cover letter applying
for the job.

INTERMEDI 2
Unit 10 B: the power of words + 9 & 10 Revise and Check
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
4. Free time and
hobbies

FUNCIONS
PRINCIPALS
ASSOCIADES
- Give a presentation
about a hobby you
have or a sport you
play

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS
- Revision of verb tenses
- Articles

LÈXIC

- Collocations:
word pairs

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS
- Pronunciation of particular words:
astronaut, autograph, chorus, cynic
- Pausing and sentence stress
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1. DEFINICIÓ DEL NIVELL AVANÇAT
Aquest nivell suposa utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions
habituals i d’altres més específiques que requereixin comprendre, produir i
tractar textos orals i escrits conceptualment i lingüísticament complexos que
versin sobre temes generals, actuals, o propis del camp d’especialització del
parlant, en una varietat de llengua estàndard (formal i informal) i amb un
repertori lèxic ampli que encara no ha de ser excessivament idiomàtic.
Segons el MCRE el B2 reflecteix les especificacions del Vantage level (etapa
següent a la dels nivells Waystage i Threshold.)
El MCRE defineix aquesta etapa destacant tres trets que caracteritzen un nou
enfocament.
El primer és la capacitat d’exposar i justificar les opinions pròpies i mantenir-les
a través de les explicacions i arguments adients, com ara les raons a favor i en
contra de diverses opcions.
El segon tret és la capacitat de participar de forma eficaç, natural i fluida en el
discurs oral; comprendre detalladament el que es diu en llengua estàndard; ser
capaç d’iniciar el discurs, prendre el torn de paraula i acabar el torn
apropiadament; intervenir amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat que permeti
la interacció amb parlants nadius sense que això suposi incomoditat per a
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qualsevol de les dues parts; ajustar-se als canvis de direcció, estil i èmfasi que
formen part de les converses.
El tercer és un nou grau de consciència de la llengua: l’aprenent ha de ser
conscient de gran part dels errors que comet i ha de ser capaç d’identificar els
errors més freqüents i corregir-los, especialment aquells que poden produir
malentesos.
1. L’èmfasi que es posa en la capacitat d’argumentació i el discurs social efectiu
presenta un nou enfocament que suposa un millor control i ampliació de les
estratègies discursives. Aquestes capacitats es mostren en l’ús de les
estratègies de comunicació, com ara les diverses formes de contribuir al
desenvolupament del discurs i relacionar eficaçment les intervencions pròpies
amb les dels altres parlants.
2. Pel que fa a la coherència i la cohesió, en aquest nivell l’ús dels instruments
de cohesió (referència gramatical, anafòrica, lèxica, etc.) pot ser encara limitat
però ha de servir per unir les frases de forma clara i natural i crear les
cohesions adients entre les diferents parts del discurs. L’aprenent ha d’utilitzar
una amplia gama de connectors per establir clarament la relació entre les idees i
desenvolupar arguments que destaquin de forma apropiada els punts més
significatius. S’ha d’evitar l’abús de frases d’estructura simple (juxtaposicions i
coordinacions repetitives).
3. Finalment, en aquesta banda es concentren els instruments de negociació,
com ara la capacitat de persuadir per sol·licitar o exigir una compensació
econòmica.

2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL AVANÇAT

Encara que les àrees temàtiques coincideixen amb les del nivell anterior, el nivell
avançat va més enllà de l'intermedi en els aspectes següents:
a)

Pel que fa a l’aspecte de les categories funcionals, aquest nivell requereix un
increment en l'inventari d’exponents. L’expansió en aquesta àrea funcional serà més
evident en l’expressió d’emocions i en la forma de conduir, dirigir o desenvolupar les
argumentacions.

b)

S’ha de manifestar un increment notable del vocabulari per a expressar les nocions
específiques que s’inclouen en les àrees temàtiques. En aquest nivell, el vocabulari
segueix ampliant-se, però els interessos i les necessitats dels alumnes es diversifiquen
progressivament, la qual cosa dificulta una proposta específica de vocabulari.
S’espera un major grau d’autonomia i responsabilitat pel propi aprenentatge, així com
un ús més eficaç dels llibres de referència, de qualsevol tipus de tecnologia disponible
i de qualsevol font d’informació per a poder utilitzar el vocabulari apropiat que es
necessita en cada situació.

c)

Un altre aspecte rellevant és el reconeixement d’un marge més ampli de varietats de
registre. Els aprenents haurien de distanciar-se progressivament del registre "neutre" i
adquirir més experiència en situacions que requereixen un registre més formal o més
col·loquial, a més de valorar en quin moment és més apropiat el seu ús. Des del punt
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de vista fonètic, els aprenents d’aquest nivell han de ser conscients dels patrons de
reducció que es produeixen generalment en l’ús informal de les llengües i fer un esforç
per adaptar les seves produccions orals als esmentats models.

d)

Els aprenents han d’incrementar la seva habilitat d’entendre i utilitzar frases més
complexes i la capacitat per a seguir o produir discursos més llargs i estructurats, a
través, entre d’altres, de la utilització d’adverbis i pronoms anafòrics o genèrics per a
referir-se als elements esmentats amb anterioritat. L’entonació adquireix rellevància
degut a la seva estreta relació amb el significat, i les oracions subordinades ja han de
fer-se servir amb freqüència.

e)

Ha d'incrementar-se la varietat d’estratègies dirigides a assolir un objectiu específic en
les converses, tenint en compte que els aprenents ja han d’enfrontar-se a situacions
menys predictibles. Els aprenents haurien de desenvolupar mecanismes de
cooperació i esperar el mateix dels seus interlocutors. En aquest nivell, encara podran
tenir dificultat per a reaccionar adequadament en front de canvis sobtats, ruptures
inesperades o per a intervenir en transaccions que suposin excessiva dificultat. En
aquests casos haurien d’utilitzar estratègies de compensació per a ajudar l’interlocutor
a interpretar les seves idees. En aquest nivell, la interacció ha de ser menys
restringida i la conversa ha de desenvolupar-se de forma més flexible i natural que en
el nivell anterior. El fet que la conversa sempre té un objectiu determinat la converteix
en alguna cosa més que un simple. intercanvi verbal de patrons preestablerts.

f)

Es requereix competència sociocultural i sociolingüística. Tots els temes, encara que
es refereixin principalment a la vida quotidiana, estan impregnats de valors culturals.
En el nivell anterior només es requereix tenir consciència dels aspectes culturals, però,
en el nivell avançat els aspectes interculturals han d’integrar-se de forma més
profunda per a poder respondre amb major flexibilitat a les situacions i tenir més
capacitat per a les relacions interpersonals i socials. Són necessàries la sensibilitat,
l’obertura a noves experiències, la tolerància i l’acceptació de les diferències.

g)

El progrés en les habilitats de lectura ha d’aplicar-se al tractament d’una major varietat
de textos. En aquesta etapa s’han de tractar més àmpliament les àrees d’interès
personal, les quals es reflecteixen en l’expressió escrita i la comprensió oral, ja sigui a
través de mitjans electrònics o de forma impresa. A mesura que el vocabulari
s’expandeix i l’ús de recursos es fa més eficaç, augmenta la capacitat d’afrontar textos
més complexos. També augmenta la capacitat de deduir els significats que es desitja
extreure d’un text concret.

h)

Per assolir un nivell més elevat en els processos de producció i recepció de la
llengua, l’aprenent ha de tractar una amplia gama de textos. S’espera que el discurs
sigui fluid i l’entonació més natural. S’espera també una capacitat més ràpida en els
processos d’interacció. La dificultat per identificar paraules i frases haurà de ser
menor, especialment quan s’utilitzin formes reduïdes o l’accent no sigui familiar. Ha
d’augmentar la capacitat per entendre un discurs en el que es produeixen
interferències per diversos motius (soroll o altres tipus de distorsió). Si els aprenents
"perden el fil" han de ser capaços de recuperar-lo amb relativa facilitat. No es pretén
una producció oral perfecta, això requeriria un excés d’aprenentatge a costa de
l’oportunitat d’ampliar les experiències d’intercanvi. L’objectiu a assolir és que
l’aprenent s’arrisqui a un intercanvi comunicatiu ampli i ric.

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS

4

3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL AVANÇAT 1
En el nivell avançat, de forma més evident, les capacitats que inclouen totes les destreses,
tant oral com escrites es troben íntimament lligades i sembla convenient presentar els
descriptors d’aquestes destreses de forma unitària.
Destreses de comunicació escrita: comprensió lectora i expressió escrita
Objectius
a)

Comprendre textos complexos que poden ser extensos, de caràcter general o
específic, encara que el domini del vocabulari no sigui absolut, utilitzant fonts de
referència i manifestant aquesta comprensió mitjançant la producció de tasques
específiques.

b)

Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre diversos temes que
poden referir-se als camps d’especialització dels aprenents; manejar informació i
arguments procedents de diverses fonts i utilitzar
diversitat d’estils i
intencionalitats comunicatives.

c) Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics (diccionaris,
llibres, materials multimèdia, Internet, etc.) per buscar informació, per gaudir dels
moments d’oci o com una forma d’enriquiment personal.
Comprensió lectora

a)

Llegir
de
forma
comprensiva
textos
extensos
i
complexos
(correspondència,premsa contemporània, articles i informes professionals,
instruccions i textos literaris etc.) sobre una àmplia varietat de temes. L’alumne ha
de ser capaç d’identificar-ne les idees més rellevants i adquirir progressivament
una comprensió més profunda de la cohesió lèxica i gramatical per entendre
l’estructura del text.

b)

Comprendre textos o informes especialitzats, encara que no pertanyin al camp
d’interès de l’alumnat. Per assolir aquest objectiu freqüentment s’hauran de
consultar fonts com ara el diccionari o els mitjans tecnològics.

c)

Identificar diferents opinions i punts de vista procedents de textos escrits que
presenten un cert nivell de complexitat lingüística.

d)

Comprendre instruccions que incloguin detalls i condicions específiques, rellegint
el text si és necessari.

e)

Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d’inferir significats a partir del
context lingüístic o extralingüístic utilitzant, quan calgui, el diccionari com a eina
d’aprenentatge.

f)

Desenvolupar l’interès per la lectura autònoma de textos i obres en la llengua
objecte d’estudi.

g)

Llegir de forma expressiva adaptant l’estil de lectura a la naturalesa del text i
posant especial atenció en la pronunciació i l’entonació. Al llarg del curs els
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aprenents han de ser capaços de llegir diferents tipus de text en veu alta amb
pronunciació, entonació, ritme i velocitat adequades i haver desenvolupat
tècniques d’autocorrecció.
Expressió escrita
a) Descriure fets i experiències, reals o imaginades, expressant clarament la relació
entre les idees exposades i adaptant el discurs al tipus de text escollit.
b) Escriure ressenyes en les quals s’expressi clarament i detallada l’opinió personal
sobre un llibre, una pel·lícula, una obra de teatre, etc.
c) Saber utilitzar les diferents tipologies textuals per escriure cartes personals i
formals, notes, enquestes o informes entre d’altres, que tractin temes variats
incloent la descripció de fets i experiències, la diversitat d’opinions i els arguments
a favor i en contra sobre diversos temes, utilitzant un lèxic ric i variat i una àmplia
gamma d’estructures i formats textuals.
d) Elaborar diversos textos i resums integrant la informació i els arguments obtinguts
de diverses fonts.
e) Mostrar interès per desenvolupar la capacitat creativa en la producció de textos
escrits.
f)

Intercanviar informació, opinió, punts de vista i sentiments sobre fets i experiències
en un context informal mitjançant cartes o correu electrònic, utilitzant la llengua
amb eficàcia.

g) Mostrar interès per presentar els escrits de forma cuidada, respectant les normes
ortogràfiques.
a) Mantenir un bon domini gramatical, encara que es puguin cometre equivocacions
ocasionals o errors no sistemàtics i faltes sintàctiques menors les quals no siguin
freqüents i sovint l’aprenent les pugui corregir. En aquest nivell la ortografia i la
puntuació han de ser gairebé correctes,
b) Utilitzar un vocabulari ampli, tant del camp d’especialització de l’aprenent com de
temes més generals. Es requereix un alt grau de precisió lèxica encara que es
pugui produir alguna confusió o incorrecció en la tria de mots que no arribi a
destorbar la comunicació. L’aprenent ha de poder formar paraules mitjançant els
mecanismes de derivació i composició.

Destreses de comunicació oral: comprensió auditiva, expressió oral i Interacció:
Objectius
a)

Escoltar i comprendre un interlocutor o un discurs retransmès que tracta temes
de la vida personal, acadèmica, social o professional, sempre que estigui ben
estructurat, no hi hagi excessiu soroll de fons i el nivell de llengua no sigui
excessivament idiomàtic.
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b)

Comprendre discursos complexos i extensos si el tema és familiar, detectant no
només les idees principals sinó també la majoria de les complementàries.

c)

Produir textos amb un bon control gramatical, fluïdesa, precisió i bona
pronunciació sobre diferents temes i amb un nivell de formalitat adequat a les
circumstàncies.

d) Comunicar-se espontàniament i amb bon control gramatical, fluïdesa i eficàcia
sobre una àmplia varietat de temes, exposant clarament les idees i adaptant el
discurs a la formalitat del context comunicatiu.
e)

Interactuar amb parlants nadius de manera espontània, defensant punts de vista,
exposant argumentacions i relatant fets i experiències. L’interlocutor no ha
d’experimentar tensió o dificultat produïda per la falta de fluïdesa.

f)

Mostrar una actitud de respecte i cooperació pel que fa a les exposicions orals
dels companys, superar problemes de desconfiança en les pròpies capacitats,
guanyar en confiança i seguretat i acceptar l’error com instrument d’aprenentatge.

g)

Comprendre les varietats dialectals més significatives i incrementar
progressivament el repertori d’expressions idiomàtiques que es poden
comprendre i utilitzar.

h)

Durant aquest període d’aprenentatge els alumnes han de fer ús d’una àmplia
gamma de recursos didàctics i materials produïts en la llengua objecte d’estudi,
integrar l’ús organitzat de recursos com les tecnologies de la informació i la
comunicació com a eina d’aprenentatge de la nova llengua, i l’ús habitual i
autònom de la lectura o de l’escriptura com a activitat d’oci.

i)

Identificar i interioritzar la funció comunicativa de la llengua i els seus elements
lingüístics, i seguir aplicant a la nova llengua l’aprenentatge de les estratègies de
comunicació adquirides durant l’aprenentatge d’altres llengües conegudes.

Comprensió auditiva
a) Comprendre converses formals i informals entre parlants nadius, encara que la
participació costi algun esforç i impliqui l’adaptació del discurs.
b) Comprendre les idees principals i els detalls rellevants de conferències, xerrades i
altres formes de presentació acadèmica i professional d’una certa complexitat
lingüística.

c) Comprendre el material enregistrat procedent dels mitjans de comunicació que
tractin temes familiars o del camp d’especialització de l’alumne, identificant el
contingut, els punts de vista i les opinions implícites, l’estat d’ànim i la intenció
comunicativa del parlant.
d) Reconèixer els elements fonològics i fonètics, com els sistemes vocàlics i
consonàntics, els patrons de ritme, accentuació i entonació de paraules aïllades,
frases i textos amb l’objectiu de millorar la producció pròpia.

7

Expressió oral i interacció
Expressió oral
a) Realitzar descripcions i narracions clares i detallades sobre diversos temes entre
els que s’inclouen els relacionats amb el camp d’especialització de l’aprenent,
utilitzant un lèxic adient.
b) Exposar i argumentar idees, expressant opinions clares, detallades i ben
estructurades sobre una àmplia varietat de temes que incloguin dades rellevants,
argumentacions i exemplificacions per il·lustrar un discurs que pot ser preparat o
espontani.
c) Realitzar presentacions en públic clares i organitzades sobre una varietat de temes
mostrant capacitat per adaptar el discurs de forma espontània per a respondre a
les qüestions que plantegi l’audiència.
d) Utilitzar de forma correcta els patrons de ritme, entonació, accentuació i
pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics i processos derivats d’aquests.
Interacció
a) Participar de forma activa en converses en llengua estàndard amb un parlant nadiu
mostrant fluïdesa i confiança sobre temes d’interès general com el treball, la
família, els amics, les aficions, els temes socioculturals, etc., encara que es
produeixin situacions externes a l’intercanvi que podrien pertorbar el discurs.
b) Participar de forma activa en converses formals i si es dóna el cas, en reunions de
treball, entenent amb detall les idees que expressa l'interlocutor i sent capaç de
presentar i defensar alternatives o propostes, a més de respondre a les qüestions
que puguin sorgir en aquestes reunions.
c) Expressar opinions, argumentacions i comentaris en discussions informals
manifestant el punt de vista i responent a les qüestions que es puguin plantejar en
referència a aquests punts.
d) Mostrar capacitat lingüística per resoldre conflictes, problemes, reclamacions, etc.
en els quals el parlant demani responsabilitats i sigui capaç d’argumentar i utilitzar
un llenguatge persuasiu per assolir el seu objectiu, establint les concessions que
consideri oportunes.
e) Ser capaç de distingir el llenguatge formal i informal segons l'interlocutor i poder
ajustar el discurs a aquests aspectes per tal de respectar les convencions socials.
Fer servir les normes de cortesia, respecte d’opinions i torns de paraula.
f) Mostrar de forma evident una actitud oberta i favorable, considerant la interacció
comunicativa com una font d’enriquiment personal.
g) Respondre a les formulacions de preguntes sobre diversitat de temes personals,
socials i professionals de forma adequada als diversos contextos. Aquestes
entrevistes es poden produir amb major o menor grau d’estructuració i planificació.
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h) Mostrar capacitat de distanciar-se d’un text preparat per seguir algun punt
interessant suscitat pels oients.

3.2. CONTINGUTS DE LES PROVES
Es tendrà com a referència per a la preparació de les proves d'avançat 1 la part 3
d'aquesta programació, on s'especifica el format i els continguts de les proves
d'avançat 2. Tenint en compte quins són els objectius del curs avançat 1, s'elaboraran
les proves seguint el model per a avançat 2, a fi de preparar l'alumnat des del curs 1
per a la superació del Nivell.

4. MATERIALS
LLIBRE DE TEXT
Speakout Upper Intermediate 2nd edition. Pearson. Student’s book +
Workbook with key
LECTURES
Primera lectura (segon trimestre):
- Three short news stories (Reading Circles)
Segona lectura (tercer trimestre):
- 'Evil under the sun' by Agatha Christie Pearson graded reders ISBN;
9781408232040
- The Boy in the Striped pyjamas by John Boyne
Task: Triar un llibre in fer un 'Book review'

BLOG DEL PROFESSOR
rafa-calvia.blogspot.com
BLOG DEL DEPARTAMENT
http://eoicalviaenglish.blogspot.com.es/

5.CONTINGUTS
5.1. CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
1. L’ORACIÓ SIMPLE
1.1. Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició
1.1.1. Oració declarativa
- Respostes curtes: A: I can’t swim. B: Neither can my brother.
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- L’estil indirecte amb verbs enunciatius en un registre formal: He denied that he had
been anywhere near the scene of the crime; he congratulated her on her success in
the examination. (Vegeu sintagma verbal)
1.1.2. Oració interrogativa
Interrogatives parcials:
Echo questions A: I’m going to Greece on holiday. B: Are you? That’s brilliant!
Preguntes indirectes: Do you have any idea where the station is?
Volició: Will you buy a bottle of milk on your way home?
Amb “question tag”: Make a sandwich, would you?
1.1.3. Oració exclamativa
Vegeu nivell intermedi
1.1.4. Oració imperativa
Reforç pronominal: Don’t you ever say that again! Somebody answer the phone!
Auxiliar emfàtic: Do have a drink!

2. L’ORACIÓ COMPOSTA. Consolidació i ampliació dels nivells anteriors
Expressió de relacions lògiques:
2.1. Oracions de:
- Coordinació: furthermore, on top of that, etc.
- Concessió: having said that, even though; despite+ gerundi; despite the fact that,
etc,.
- Oposició: whereas, nevertheless
- Comparació: frases fetes: the bigger the better; sooner or later, etc.
- Causa i resultat: consequently, for that reason, due to, as a result of, so (that), so
+ADJ / ADV + that + SV He spoke so quickly that I could hardly understand a word.
- Finalitat: so as to, so that +SN + SV + SN
- Condició: (Amb inversió): Had I known ... ; in case, as long as, supposing, unless
- Frases condicionals de tipus hipotètic: Imagine you were meeting someone for
the first time, how would you introduce yourself?
2.2. El·lipsis i substitució: She asked me to buy it so I did; He behaved as
expected.He didn’t enjoy the film and neither did I.
2.3. Relacions temporals
2.4. Frases completives en funció de Subj, Atrib, OD, CPred, OI i CC.: He left a
message saying (that) he would be late.
2.5. Oracions subordinades substantives:
- Amb what, who, how: It’s interesting how people respond to affection.
- Amb – ever: Whoever comes, tell them I’m in a meeting.

3. EL SINTAGMA NOMINAL. Consolidació i ampliació dels nivells anteriors
3.1. Nucli
3.1.1. Substantiu. Comptables, incomptables, concrets, abstractes
3.1.2. Gènere
- Neutralització: spokesperon, chairperson, etc.
3.1.3. Número
- Noms propis: the Smiths
- Reclassificació: Spanish wines; French cheeses
- Grau: diminutiu i augmentatiu: telly; doggie; supermodel; megastar, etc.
3.1.4. Cas
- Grup genitiu: The Secretary of State’s office
- Doble genitiu: Some friends of Jack’s
- Genitiu locatiu: I’m celebrating my birthday at Susan and James’.
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3.1.5. Pronoms
- Non-gender specific use: A good teacher (or good teachers) will help their students to
pass their exams.
- Ús genèric de: we/you/they/one. Of course, you, the Spanish, enjoy better weather.
One does one’s best, etc.
- Usos especials: I’ll do anything you tell me; Would you like something to eat?
- Ús de it amb referència no específica: We’ve made it! How’s it going?
- Recíprocs
- Indefinits
- Demostratius: Ús anafòric i catafòric: These are the most difficult cases; The most
difficult cases are these.
- Reflexius: ús emfàtic i semi-emfàtic: Do it yourself!; He did it for himself.
- Possessius: emfatitzats per own
- Relatius
3.2. Modificació del nucli
Mitjançant:
- Els determinants
- Ús i omissió de l’article definit amb referències generals i específiques
- Usos idiomàtics: to look someone in the eye
- Classes: The tiger is threatened with extinction.
- Grups nacionals: The French generally eat better than the English.
- Ús tònic: The Son Vida hotel is THE place to stay.
- L’article indefinit amb referència específica: A Charlotte Jones wants to speak to you.
- Substitució de a/an amb per: They earned 10 pounds a week; they worked eight
hours per day.
- Quantificadors
- Col·lectius: a pack of cards; partitius: a lump of sugar; números ordinals i cardenals:
twice that number; thirty something; fraccions: half a kilo; a pound and a half;
percentatges: seventy five percent; números decimals: one point nine
- Determinants: None of the students have passed; every other day; the whole of the
class; loads of money; a small quantity of cash; far too much stuff; I’ve got too few
friends, etc.
- L’aposició frontal: A delightful Roman city, Chester is one of my favourite places to
spend a day..
- Sintagma nominal: a window seat, a milk bottle, etc.
- Sintagma verbal:
- Amb “causative have / get”: I’m going to get my hair cut at the new salon.
- Sintagma adjectival:
- Posposat: I’d like something better.
- Amb “such”: Such men are dangerous; such a strong wind
- Sintagma adverbial: the journey home, three steps back
- Sintagma preposicional: Food for thought, a lack of consideration
- Non-defining relative clause: the package, which was lost on route, finally arrived
yesterday.
4. EL SINTAGMA ADJECTIU. Consolidació i ampliació dels nivells anteriors
4.1. Nucli
4.1.1. Classes
- D’ús lexicalitzat (Collocations): the common cold; considerable skill, etc
- Atributiu
- Predicatiu
- Adjectius compostos: level-headed, down-to-earth, open-minded, etc.
4.1.2. Grau
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- Afixos més comuns: unadventurous, incapable, irresistible, impatient, illegible,
disobedient, regardless, hellish, tearful, etc.
- Amb so: The risk of fire is not so high.
- Gradable and non-gradable: quite rather / slightly / much / less / more expensive than
- Ús del comparatiu:
- Formes reduplicades i correlatives: the more the better; the sooner the better, etc.
- Ús del superlatiu
4.2. Modificació del nucli mitjançant:
- Sintagma verbal: He was happy taking long walks in the countryside.
- Sintagma nominal: Sue was wearing a navy blue sweater.
- Sintagma adjectiu: My sister has an enormous flashy diamond ring.
- Sintagma adverbial: This box is twice as heavy as the other one.
- Sintagma preposicional: The children were covered in mud.
- Adjectiu + to – infinitive: It’s difficult to know with Sarah; The poor man is unlikely to
last long.
- Adjectiu + for + object: It’s important for young people to have qualifications; It was
easy for us to hitch a ride from a lorry.
Funcions sintàctiques::
Ordre usual dels adjectius en la frase: quality + size + shape + colour + material: I’ve
bought a (beautiful) ( big) (L-shaped) brown( leather) sofa.
5. EL SINTAGMA VERBAL. Consolidació i ampliació dels nivells anteriors
5.1. Nucli. Verb
5.1.1. Classes:
- Transitiu / no transitiu
- Ditransitiu
- Verb patterns:
aim / learn / refuse etc. + to – infinitive: We aim to please; I managed to beat him at
tennis.
Choose / expect / prefer, etc.+ (object) + to – infinitive: He chose (us) to go with him ;
she wants (me) to go to the meeting.
Let / teach / remind, etc. + object + to – infinitive: My parents never let me play in the
street; my tutor taught me how to make good lecture notes.
Adore / imagine / keep, etc. + -ing: I have never imagined travelling to a place like this;
Keep talking while I hide the evidence!
Remember / forget: I remember going there as a child: Remember to post the letters,
etc.
Try + to – infinitive. Try + -ing. Try using this; I tried to do it, but I couldn’t.
- Reporting verbs:
beg / advise / encourage, etc. + hearer + to-infinitive: We begged them to give us our
bags back; She advised me to get a good lawyer.
persuade / promise / reassure, etc + hearer + that clause: They reassured us that the
problem would soon be solved; we promised them that we would be on time.
Agree / offer / refuse, etc + to – infinitive: She refused to pay the bill; they offered to
give us a lift.
admit / agree/mention, etc + that clause: She mentioned that she was buying a house;
we agreed that it was foolish to continue.
Admit / deny / suggest, etc. + -ing: They admitted stealing the painting; they denied
having anything to do with the incident.
- Verbs léxics (phrasal verbs):
Verbs intransitius: verb + particle: slow down, show off, go off, etc.
Verbs transitius:
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verb + object + particle / verb + particle + object: bring children up / bring up children;
turn a job down / turn down a job, etc.
verb + particle + object: come across someone; get over something, etc.
verb + particle + particle + object: cut down on something; do away with
something/someone; put up with someone / something, etc.
5.1.2. Temps verbals
Aprofundiment i consolidació dels temps verbals estudiats en nivells anteriors
- Expressió del present: present perfect progressive
- Expressió del passat
- Expressió del futur: future perfect progressive
5.1.3. Aspecte:
- Duratiu: Perífrasis verbals: future perfect progressive. By the end of the year we will
have been working on this project for six months.
- Habitual: will / would for present and past habits; present continuous for annoying
habits. As soon as she gets up every morning, my mother’ll put on the kettle. She’s
always opening the window even though it’s freezing outside!
- Incoatiu (Vegeu Intermedi II)
- Iteratiu. (Vegeu Intermedi II)
- Verbs amb significat dinàmic i d’estat: I think that Caracas is in Venzuela; I’m thinking
of moving abroad.
5.1.4. Modalitat: verbs modals:
- Hipòtesi en passat: can’t / could (not) /must / may / might have done something
- Suggeriments / consells: ought (not) to; might
- Volició: will; would: If you’ll wash the dishes, I’ll put them away.
- I wish / If only+ past simple and past perfect
5.1.5. Veu passiva i activa
- Veu passiva:
Passives amb subjecte redundant (dummy subject): It is said that… It is believed
that…
Causatives passives amb auxiliar have (get): You should have the roof repaired.
Causatives actives: I made him do it.
- OD com a subjecte passiu. Many films have been produced in Spain this year.
Clearly, this film was directed by Almodóvar.

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. Nucli. Adverbi i locucions adverbials
6.1.1. Classes:
- Freqüència: seldom; infrequently
- Temps: at the time, back then
- Emfatitzadors: actually, really, indeed, simply, , certainly, rather, etc.
6.2. Modificació del nucli:
Mitjançant:
- Adverbi en grau comparatiu d’igualtat / desigualtat: Things didn’t turn out as badly as
we expected.
6.3. Posició dels elements del sintagma: ordre de les locucions adverbials
6.4. Funcions sintàctiques del sintagma adverbial.: CC

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL:
7.1. Preposició i locucions preposicionals
- Formes complexes:
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- De lloc: well above, down below, underneath, throughout, etc.
- De temps: up to, prior to, throughout, etc.
7.2. Modificació del nucli
Mitjançant:
- SN : a few minutes before midday
- SAdj: deeply in love; far behind the others
- SPrep: from behind the table
- SV: after writing his name
- Coordinació de nuclis: Make sure you drink plenty of water before, during and after
meals.
7.3. Posició dels elements del sintagma
- Desplaçament de la preposició ( a frases interrogatives, oracions de relatiu, etc.) :
I’ve no idea where we are going to; that is the man I told you about.
7.4. Funcions sintàctiques del sintagma preposicional: Subjecte, Comp. Agent,
predicatiu, atribut, CN i CC
7.5. Preposition dependent adjectives: optimistic about, fond of, useless at, etc.
7.6. Preposition dependent verbs: apologise for, congratulate someone on, blame
someone for, etc.

8. CONTINGUTS ORTOGRÀFICS
8.1. Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntuació
8.2. Abreviatures: P.S. ; p.t.o; a.s.a.p; etc.
8.2.1. Abreviatures que es fan servir en missatges SMS i en els “chats”: C u l8r; WOT
R U TRYING 2 SAY; I LUV U, etc.
8.3. Representació gràfica de fonemes i sons
8.3.1. Relació entre el so i la representació gràfica
8.3.1.1. Producció correcta: island, language, people
8.1.2. La –e final muda: not / note; hop / hope; cut / cute, etc.
8.1.3. h- inicial: eels / heels; hearing/earring, etc.
8.1.4. Diagrafs vocàlics: “oa/o/ow”: boat; clothes; bowl; “or / aw/ a”: corn; strawberry;
balls: “o / au”: lorry; sausage, etc.
8.1.5. Afixació: spit / spitting; whip / whipped; fit / fitter; cute / cutest; thin / thinnest, etc.
8.4. Grafemes amb nombroses correspondències fonèmiques
8.4.1. Correspondències inusuals en noms propis i mots estrangeres
8.4.2. Homòfons i homògrafs
8.4.3. Diferencies entre la varietat estàndard britànica i americana: realize / realise;
colour / color; theatre / theater, centre / center, etc.

9.CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
Aquest apartat no pretén ser exhaustiu ja que s’entén que quan sorgeixen dificultats
en aquests continguts es tractaran de manera individualitzada.
- Accent de paraules compostes i amb prefixos
- Canvi d'accent segons funció gramatical d'una paraula: contrast, import, etc.
- Pràctica i consolidació de la pronunciació de grups consonàntics i fonemes vocàlics
que presenten dificultats especials
- Grafemes muts i grafemes amb pronunciacions diverses: gh, ough, ow, etc.
- Paraules de pronunciació anòmala
- Pronunciació correcta de la frase
- Accentuació de la síl·laba nuclear de la frase.
- Ritme i entonació. Thought group
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- Variacions rítmiques
- Accentuació de paraules a la frase per èmfasi

5.2. CONTINGUTS TEMÀTICS
Els següents continguts temàtics (aplicables als nivells bàsic, intermedi i avançat) es
tractaran d’acord amb els descriptors de cada nivell:
1. Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar
en els àmbits personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça,
telèfon, lloc i data de naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal,
nacionalitat, idioma, procedència, formació i estudis, professió o ocupació, família,
caràcter, religió, gustos i preferències, aparença física, trets més característics de
la personalitat, estat d’ànim, experiències personals).
2. Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de
casa, instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona
on es viu (el barri, la ciutat, el camp), regió i país. La natura.
3. Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions,
treball (característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i
condicions de treball, projectes, obligacions familiars i laborals).
4. Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure,
activitats intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la
música, el teatre, els instruments musicals.
5. Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro,
taxi. Bitllets, preus i horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances:
tipus d’allotjament (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes
més comuns. Entrada i sortida d’un país, direccions i senyals de trànsit.
6. Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions,
invitacions, contactes per correu ordinari i electrònic. Pertinència a clubs i
societats.
7. Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences
més comunes i freqüents, consultes i cures mèdiques.
8. Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat),
normes i tasques.
9. Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba
(talles, colors), estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, bancs,
restaurants, bars, formes de pagament i reclamacions.
10. Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits
dietètics, receptes menús, locals de menjars i begudes.
11. Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics,
estacions de servei, la policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
12. Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els
idiomes, les tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio.
13. Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cures del medi ambient.
14. Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.
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5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
AVANÇAT 1

UNIT 1: NEW THINGS

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
1. Personal
identification
5. travel
10. food

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking
1.1 talk about new
experiences
1.2 make phone enquiries
1.3 recommend an
experience
Writing 1

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

1.1 Direct and indirect questions:
- Do you know where he went?
- Could you tell me how much you
earn?etc.

1.1 Adjectives:
Personality
affectionate,
assertive, etc...

1.2 Present Perfect:
- Have you ever…just/already/
for/since etc..

1.2 feelings: word
building, nouns
1.3 adverts

A FORUM ENTRY: Write
about something you've
done, eaten or a place
you've been to, etc... and try
to get others to do it! Why is
it something we should do in
our lifetime? 120-200 words (

1.3 Polite enquiries:
- Iwould like to enquire about…,
etc.tc

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

1.1 Sentence stress
1.2 Word stress; connected
speech
1.3 Polite intonation

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
AVANÇAT 1

UNIT 2: ISSUES

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
07 Body and health
11 Services
12 Environment
14 technology

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:
1.1 Talk about different
issues
1.2 Talk about surveillance
and people’s rights and
liabilities
1.3 give and respond to
opinions; support your
viewpoint
1.4 give a presentation about
traditional gender roles
Writing 2
A LETTER OF COMPLAINT:
enough is enough! Your once
quiet and peaceful
neighbourhood has turned
into a battle ground following
the opening of an after-hour
club. As the representative of
your neighbours' association
you are going to write a
complaint to the local council
to report the situation and
get them to install cctv
cameras...

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

1.1 Present perfect simple and 1.1 word stress:
continuous
weak forms ;
1.2 The passive
auxiliaries
1.3 opinions
1.2 surveillance
1.3 opinion
.
adjectives

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

1.1 issues/nouns with the
same form
1.2 sentence stress:
passives
1.3 intonation for partially
agreeing
1.
Work

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
AVANÇAT 1

UNIT 3: STORIES

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Speaking:
4 Entertainment
12 Language and
communication

1.1 Expressing likes and
dislikes; anecdotes
1.2 Talk about life stories
1.3 Talk about your reading;
summarize a plot
Writing 3
A NARRATIVE: Write a
description of a TV, film or
novel scene for a magazine
competition. 200-220 words

1.1 Narrative tenses
1.2 I wish/ If only
1.3 Language to describe likes and
dislikes

LÈXIC

1.1 sayings
1.2 adjectives for
stories;
multiword verbs
1.3 reading genres

CONTINGUTS FONÈTICS
I FONOLÒGICS

1.1 weak forms: auxiliaries
1.2 sentence stress
1.3 sentence stress

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
AVANÇAT 1

UNIT 4: DOWNTIME / What’s the perfect way to switch off

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
03 Daily life and
routines
04 Entertainment
05 Travel
13 Environment

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Speaking:
1.1 Discuss how you use
your time
1.2 Plan an alternative
holiday
1.3 Describe procedures; use
mirror questions
Writing 4
AN OPINION ESSAY: A
'Leisure activities have
become to expensive' , B
Most young people spend
their free time doing stupid
and sometimes dangerous
activities', C Friendships
formed over the internet are
as strong as those formed in
person' Choose one of these
essay titles and wite your
opinion essay in 220-250
words

1.1 Present and past habits
1.2 Future forms
1.3 Describing procedures

1.1 Free time
vocabulary
1.2 Positive
adjectives;
uncountable
and plural
nouns
1.3 abilities

1.1 connected speech:
contractions
1.2 word stress; connected
speech
1.3 stress and intonation;
mirror questions

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
AVANÇAT 1

UNIT 5: IDEAS; If youcould startr a business. What would it be?

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

07 Body and health

Speaking:

08 Education

1.1 talk about inventions
1.2 describe adverts; talk
about money and
consumerism
1.3 take part in a
brainstorming session

09 Consumerism
10 Food

Writing 5
A REPORT: after a class
discussion about your
Language School
(EOICalvià) you have been
asked to write a report
analysing the different
aspects regarding their
school: Lessons, teachers,,
facilities, activities, etc...)
125-150 words

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

1.1 articles
1.2 real and hypothetical conditionals
1.3 suggesting ideas

LÈXIC

1.1 change;
compound
nouns
1.2 advertising
collocations
consumerism
1.3 collocations:
with idea:

CONTINGUTS FONÈTICS
I FONOLÒGICS

1.1 weak forms and linking;
the
1.2 sentence stress:
conditionals
1.3 intonation; showing
reservations

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
AVANÇAT 1

UNIT 6: AGE / WHAT WAS THE BEST PERIOD OF YOUR LIFE?

TIMING: 4 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

01 Personality

Speaking:

03 Daily life and
routines

6.1 Discuss different ages
and generations
6.2 talk about your future
6.3 discuss the right age for
different things

06 Family, polítics,
relationships, etc.

Writing 6
Unit 6 Application letter:
Write a letter of application
for one of the following jobs
(130-150 words).

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

6.1 Modal verbs and related
phrases
6.2 Future perfect and continuous

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

6.1 Age: word
building prefixes

6.1 connected speech

6.2
optimism/pessimism

6.2 weak forms: auxiliaries
6.3 intonation: persuading

6.3 Language of persuasion
6.3 Collocations

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
AVANÇAT 1

UNIT 7: MEDIA

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
06 Relations
12 Communication
and the media

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS
I FONOLÒGICS

Speaking:

7.1 Quantifiers

7.1 television: multiword
verbs

7.1 connected speech:
linking

7.1 talk about TV
programmes

7.2 reported speech

7.2 reporting verbs

7.2 word stress

7.3 the press

7.3 sentence stress

7.3 adding emphasis
7.2 talk about celebrity and
media
7.3 express strong reactions
Writing 7
Unit 7 Opinion Essay:
Traditional media are no
longer a source of
information but a form of
entertainment. (225-250
words)

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS
AVANÇAT 1

UNIT 8: BEHAVIOUR

TIMING: 4 or 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Speaking:
01Personal
identification
06 Family, politics,
relationships, etc…

8.1 past and mixed conditionals
8.1 talk about a difficult
decision made
8.2 talk about values and
behaviour
8.3 deal with awkward
situations

Writing 8
Unit 8 Article: TV and social
networks are altering young
people’s manners and
behaviour. Write an article
for an online magazine and
say whether you think these
changes are positive or
negative. (225-250 words)

8.2 -ing form and infinitive
8.3 language for handling an
awkward situation

8.1 Collocations:
decisions;
compound
adjectives
8.2 Values
8.3 behaviour

8.1
connected
weak forms

speech:

8.2
connected
intrusive /w/

speech

8.3 sentence stress and
intonation

AVANÇAT 1

UNIT 9: TROUBLE

TIMING: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
11 Services

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Speaking:

9.1 -ing form and infinitive

9.1 discuss how good a
witness you are

9.2 past modals of deduction

9.1 Crime:
dependent
prepositions

9.3 reporting an incident

9.2 synonyms

9.2 connected speech: past
modals

9.3 incidents

9.3 sentence stress

(life hazards/ Crime)

9.1 connected speech:
elision

9.2 speculate about scams
9.3 talk about emergency
situations
Writing 9
Unit 9 How to Leaflet: Where
to go on holidays? Make a
how to leaflet to convince
your friends to go on
holidays to your dream
destination. (200 words,
template given)

AVANÇAT 1

UNIT 10: CULTURE

TIMING: 4 or 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
04 Entertainment

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Speaking:

10.1 relative clauses

10.1 talk about films

10. 2 participle clauses

10.2 talk about popular culture
and art experience

10. 3 giving a tour

LÈXIC

10.1 adjectives to
describe films
10.2 the Arts: twopart phrases
10.3 dimensions

10.3 show a visitor around
part of your town
Writing 10
Unit 10 Book review: Write a
review about the book you
chose. (225-250 words).

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

10. 1

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CALVIÀ

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
CAPÍTOL II
Aspectes referents al curs d'avançat 2

CURS 2017 – 2018

ÍNDEX
1. DEFINICIÓ DEL NIVELL AVANÇAT
2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL AVANÇAT
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS
3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL AVANÇAT 2
3.2. CERTIFICAT DEL NIVELL AVANÇAT: OBJECTIUS PER DESTRESES I CONTINGUTS DE
LES PROVES
4. MATERIALS
5.CONTINGUTS
5.1. CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
5.2. CONTINGUTS TEMÀTICS
5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

1. DEFINICIÓ DEL NIVELL AVANÇAT
Aquest nivell suposa utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i
d’altres més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i
escrits conceptualment i lingüísticament complexos que versin sobre temes generals,
actuals, o propis del camp d’especialització del parlant, en una varietat de llengua
estàndard (formal i informal) i amb un repertori lèxic ampli que encara no ha de ser
excessivament idiomàtic.
Segons el MCRE el B2 reflecteix les especificacions del Vantage level (etapa següent a la
dels nivells Waystage and Threshold.)
El MCRE defineix aquesta etapa destacant tres trets que caracteritzen un nou enfocament.

El primer és la capacitat d’exposar i justificar les opinions pròpies i mantenir-les a
través de les explicacions i arguments adients, com ara les raons a favor i en contra de
diverses opcions.

El segon tret és la capacitat de participar de forma eficaç, natural i fluida en el
discurs oral; comprendre detalladament el que es diu en llengua estàndard; ser capaç
d’iniciar el discurs, prendre el torn de paraula i acabar el torn apropiadament; intervenir
amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat que permeti la interacció amb parlants nadius
sense que això suposi incomoditat per a qualsevol de les dues parts; ajustar-se als canvis

de direcció, estil i èmfasi que formen part de les converses.

El tercer és un nou grau de consciència de la llengua: l’aprenent ha de ser conscient
de gran part dels errors que comet i ha de ser capaç d’identificar els errors més freqüents i
corregir-los, especialment aquells que poden produir malentesos.
En la franja alta d’aquest nivell (B2+), continuen presents les característiques ja
esmentades per al B2.

L’èmfasi que es posa en la capacitat d’argumentació i el discurs social efectiu
presenta un nou enfocament que suposa un millor control i ampliació de les estratègies
discursives. Aquestes capacitats es mostren en l’ús de les estratègies de comunicació,
com ara les diverses formes de contribuir al desenvolupament del discurs i relacionar
eficaçment les intervencions pròpies amb les dels altres parlants.

Pel que fa a la coherència i la cohesió, en aquest nivell l’ús dels instruments de
cohesió (referència gramatical, anafòrica, lèxica, etc.) pot ser encara limitat però ha de
servir per unir les frases de forma clara i natural i crear les cohesions adients entre les
diferents parts del discurs. L’aprenent ha d’utilitzar una amplia gama de connectors per
establir clarament la relació entre les idees i desenvolupar arguments que destaquin de
forma apropiada els punts més significatius. S’ha d’evitar l’abús de frases d’estructura
simple (juxtaposicions i coordinacions repetitives).


Finalment, en aquesta banda es concentren els instruments de negociació, com ara
la capacitat de persuadir per sol·licitar o exigir una compensació econòmica.

2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL AVANÇAT
Encara que les àrees temàtiques coincideixen amb les del nivell anterior, el nivell avançat va més
enllà de l'intermedi en els aspectes següents:
a) Pel que fa a l’aspecte de les categories funcionals, aquest nivell requereix un increment en
l'inventari d’exponents. L’expansió en aquesta àrea funcional serà més evident en
l’expressió d’emocions i en la forma de conduir, dirigir o desenvolupar les argumentacions.
b) S’ha de manifestar un increment notable del vocabulari per a expressar les nocions
específiques que s’inclouen en les àrees temàtiques. En aquest nivell, el vocabulari
segueix ampliant-se, però els interessos i les necessitats dels alumnes es diversifiquen
progressivament, la qual cosa dificulta una proposta específica de vocabulari. S’espera un
major grau d’autonomia i responsabilitat pel propi aprenentatge, així com un ús més eficaç
dels llibres de referència, de qualsevol tipus de tecnologia disponible i de qualsevol font
d’informació per a poder utilitzar el vocabulari apropiat que es necessita en cada situació.
c) Un altre aspecte rellevant és el reconeixement d’un marge més ampli de varietats de
registre. Els aprenents haurien de distanciar-se progressivament del registre "neutre" i
adquirir més experiència en situacions que requereixen un registre més formal o més
col·loquial, a més de valorar en quin moment és més apropiat el seu ús. Des del punt de
vista fonètic, els aprenents d’aquest nivell han de ser conscients dels patrons de reducció
que es produeixen generalment en l’ús informal de les llengües i fer un esforç per adaptar
les seves produccions orals als esmentats models.

d) Els aprenents han d’incrementar la seva habilitat d’entendre i utilitzar frases més
complexes i la capacitat per a seguir o produir discursos més llargs i estructurats, a través,
entre d’altres, de l’utilització d’adverbis i pronoms anafòrics o genèrics per a referir-se als
elements esmentats amb anterioritat. L’entonació adquireix rellevància degut a la seva
estreta relació amb el significat, i les oracions subordinades ja han de fer-se servir amb
freqüència.
e) Ha d'incrementar-se la varietat d’estratègies dirigides a assolir un objectiu específic en les

converses, tenint en compte que els aprenents ja han d’enfrontar-se a situacions menys
predictibles. Els aprenents haurien de desenvolupar mecanismes de cooperació i esperar
el mateix dels seus interlocutors. En aquest nivell, encara podran tenir dificultat per a
reaccionar adequadament en front de canvis sobtats, ruptures inesperades o per a
intervenir en transaccions que suposin excessiva dificultat. En aquests casos haurien
d’utilitzar estratègies de compensació per a ajudar l’interlocutor a interpretar les seves
idees. En aquest nivell, la interacció ha de ser menys restringida i la conversa ha de
desenvolupar-se de forma més flexible i natural que en el nivell anterior. El fet que la
conversa sempre té un objectiu determinat la converteix en alguna cosa més que un
simple. intercanvi verbal de patrons preestablerts.
f)

Es requereix competència sociocultural i sociolingüística. Tots els temes, encara que es
refereixin principalment a la vida quotidiana, estan impregnats de valors culturals. En el
nivell anterior només es requereix tenir consciència dels aspectes culturals, però, en el
nivell avançat els aspectes interculturals han d’integrar-se de forma més profunda per a
poder respondre amb major flexibilitat a les situacions i tenir més capacitat per a les
relacions interpersonals i socials. Són necessàries la sensibilitat, l’obertura a noves
experiències, la tolerància i l’acceptació de les diferències.

g) El progrés en les habilitats de lectura ha d’aplicar-se al tractament d’una major varietat de
textos. En aquesta etapa s’han de tractar més àmpliament les àrees d’interès personal, les
quals es reflecteixen en l’expressió escrita i la comprensió oral, ja sigui a través de mitjans
electrònics o de forma impresa. A mesura que el vocabulari s’expandeix i l’ús de recursos
es fa més eficaç, augmenta la capacitat d’afrontar textos més complexos. També augmenta
la capacitat de deduir els significats que es desitja extreure d’un text concret.
h) Per assolir un nivell més elevat en els processos de producció i recepció de la llengua,
l’aprenent ha de tractar una amplia gama de textos. S’espera que el discurs sigui fluid i
l’entonació més natural. S’espera també una capacitat més ràpida en els processos
d’interacció. La dificultat per identificar paraules i frases haurà de ser menor, especialment
quan s’utilitzin formes reduïdes o l’accent no sigui familiar. Ha d’augmentar la capacitat per
entendre un discurs en el que es produeixen interferències per diversos motius (soroll o
altres tipus de distorsió). Si els aprenents "perden el fil" han de ser capaços de recuperar-lo
amb relativa facilitat. No es pretén una producció oral perfecta, això requeriria un excés
d’aprenentatge a costa de l’oportunitat d’ampliar les experiències d’intercanvi. L’objectiu a
assolir és que l’aprenent s’arrisqui a un intercanvi comunicatiu ampli i ric.
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS
3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL AVANÇAT 1 i 2
En el nivell avançat, de forma més evident, les capacitats que inclouen totes les destreses, tant oral
com escrites es troben íntimament lligades i sembla convenient presentar els descriptors d’aquestes
destreses de forma unitària.
Destreses de comunicació escrita: comprensió lectora i expressió escrita
Objectius
a) Comprendre textos complexos que poden ser extensos, de caràcter general o específic, encara
que el domini del vocabulari no sigui absolut, utilitzant fonts de referència i manifestant aquesta
comprensió mitjançant la producció de tasques específiques.
b) Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre diversos temes que poden referir-se
als camps d’especialització dels aprenents; manejar informació i arguments procedents de
diverses fonts i utilitzar diversitat d’estils i intencionalitats comunicatives.

c) Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics (diccionaris,
llibres, materials multimèdia, Internet, etc.) per buscar informació, per gaudir dels moments d’oci o
com una forma d’enriquiment personal.
Comprensió lectora

a) Llegir de forma

comprensiva textos extensos i complexos (correspondència,premsa
contemporània, articles i informes professionals, instruccions i textos literaris etc.) sobre una
àmplia varietat de temes. L’alumne ha de ser capaç d’identificar-ne les idees més rellevants i
adquirir progressivament una comprensió més profunda de la cohesió lèxica i gramatical per
entendre l’estructura del text.

b) Comprendre textos o informes especialitzats, encara que no pertanyin al camp d’interès de
l’alumnat. Per assolir aquest objectiu freqüentment s’hauran de consultar fonts com ara el
diccionari o els mitjans tecnològics.
c) Identificar diferents opinions i punts de vista procedents de textos escrits que presenten un cert
nivell de complexitat lingüística.
d) Comprendre instruccions que incloguin detalls i condicions específiques, rellegint el text si és
necessari.
e) Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d’inferir significats a partir del context
lingüístic o extralingüístic utilitzant, quan calgui, el diccionari com a eina d’aprenentatge.
f) Desenvolupar l’interès per la lectura autònoma de textos i obres en la llengua objecte d’estudi.

g) Llegir de forma expressiva adaptant l’estil de lectura a la naturalesa del text i posant especial
atenció en la pronunciació i l’entonació. Al llarg del curs els aprenents han de ser capaços de
llegir diferents tipus de text en veu alta amb pronunciació, entonació, ritme i velocitat
adequades i haver desenvolupat tècniques d’autocorrecció. Si alguns idiomes ho consideren
adient podran valorar la competència per a dur a terme una lectura en veu alta, ja es tracti d’un
text poètic, narratiu de distints subgèneres, una carta formal o informal, un guió teatral, etc.
Expressió escrita
a) Descriure fets i experiències, reals o imaginades, expressant clarament la relació entre les
idees exposades i adaptant el discurs al tipus de text escollit.
b) Escriure ressenyes en les quals s’expressi clarament i detallada l’opinió personal sobre un
llibre, una pel·lícula, una obra de teatre, etc.
c) Saber utilitzar les diferents tipologies textuals per escriure cartes personals i formals, notes,
enquestes o informes entre d’altres, que tractin temes variats incloent la descripció de fets i
experiències, la diversitat d’opinions i els arguments a favor i en contra sobre diversos temes,
utilitzant un lèxic ric i variat i una àmplia gamma d’estructures i formats textuals.
d) Elaborar diversos textos i resums integrant la informació i els arguments obtinguts de diverses
fonts.
e) Mostrar interès per desenvolupar la capacitat creativa en la producció de textos escrits.
f)

Intercanviar informació, opinió, punts de vista i sentiments sobre fets i experiències en un
context informal mitjançant cartes o correu electrònic, utilitzant la llengua amb eficàcia.

h) g) Mostrar interès per presentar els escrits de forma cuidada, respectant les normes
ortogràfiques.

i) Mantenir un bon domini gramatical, encara que es puguin cometre equivocacions ocasionals o
errors no sistemàtics i faltes sintàctiques menors les quals no siguin freqüents i sovint
l’aprenent les pugui corregir. En aquest nivell la ortografia i la puntuació han de ser gairebé
correctes,
j) Utilitzar un vocabulari ampli, tant del camp d’especialització de l’aprenent com de temes més
generals. Es requereix un alt grau de precisió lèxica encara que es pugui produir alguna
confusió o incorrecció en la tria de mots que no arribi a destorbar la comunicació. L’aprenent
ha de poder formar paraules mitjançant els mecanismes de derivació i composició.
Destreses de comunicació oral: comprensió auditiva, expressió oral i Interacció:
Objectius
a)
Escoltar i comprendre un interlocutor o un discurs retransmès que tracta temes de la vida
personal, acadèmica, social o professional, sempre que estigui ben estructurat, no hi hagi
excessiu soroll de fons i el nivell de llengua no sigui excessivament idiomàtic.
b)
Comprendre discursos complexos i extensos si el tema és familiar, detectant no només les
idees principals sinó també la majoria de les complementàries.
c)
Produir textos amb un bon control gramatical, fluïdesa, precisió i bona pronunciació sobre
diferents temes i amb un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies.

d)
Comunicar-se espontàniament i amb bon control gramatical, fluïdesa i eficàcia
sobre
una àmplia varietat de temes, exposant clarament les idees i adaptant el
discurs a la formalitat
del context comunicatiu.
e)
Interactuar amb parlants nadius de manera espontània, defensant punts de vista, exposant
argumentacions i relatant fets i experiències. L’interlocutor no ha d’experimentar tensió o dificultat
produïda per la falta de fluïdesa.
f)
Mostrar una actitud de respecte i cooperació pel que fa a les exposicions orals dels
companys, superar problemes de desconfiança en les pròpies capacitats, guanyar en confiança i
seguretat i acceptar l’error com instrument d’aprenentatge.
g)
Comprendre les varietats dialectals més significatives i incrementar progressivament el
repertori d’expressions idiomàtiques que es poden comprendre i utilitzar.

h)

Durant aquest període d’aprenentatge els alumnes han de fer ús d’una àmplia gamma de
recursos didàctics i materials produïts en la llengua objecte d’estudi, integrar l’ús organitzat de
recursos com les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina d’aprenentatge de la
nova llengua, i l’ús habitual i autònom de la lectura o de l’escriptura com a activitat d’oci.

i) Identificar i interioritzar la funció comunicativa de la llengua i els seus elements lingüístics, i
seguir aplicant a la nova llengua l’aprenentatge de les estratègies de comunicació adquirides
durant l’aprenentatge d’altres llengües conegudes.
Comprensió auditiva
a)

Comprendre converses formals i informals entre parlants nadius, encara que la
participació costi algun esforç i impliqui l’adaptació del discurs.

b)

Comprendre les idees principals i els detalls rellevants de conferències, xerrades i altres
formes de presentació acadèmica i professional d’una certa complexitat lingüística.

c)

Comprendre el material enregistrat procedent dels mitjans de comunicació que tractin
temes familiars o del camp d’especialització de l’alumne, identificant el contingut, els punts de
vista i les opinions implícites, l’estat d’ànim i la intenció comunicativa del parlant.

d)

Reconèixer els elements fonològics i fonètics, com els sistemes vocàlics i consonàntics, els
patrons de ritme, accentuació i entonació de paraules aïllades, frases i textos amb l’objectiu de
millorar la producció pròpia.

Expressió oral i interacció
Expressió oral
a) Realitzar descripcions i narracions clares i detallades sobre diversos temes entre els que
s’inclouen els relacionats amb el camp d’especialització de l’aprenent, utilitzant un lèxic adient.
b) Exposar i argumentar idees, expressant opinions clares, detallades i ben estructurades sobre
una àmplia varietat de temes que incloguin dades rellevants, argumentacions i
exemplificacions per il·lustrar un discurs que pot ser preparat o espontani.
c) Realitzar presentacions en públic clares i organitzades sobre una varietat de temes mostrant
capacitat per adaptar el discurs de forma espontània per a respondre a les qüestions que
plantegi l’audiència.
d) Utilitzar de forma correcta els patrons de ritme, entonació, accentuació i pronunciació dels
fonemes vocàlics i consonàntics i processos derivats d’aquests.
Interacció
a) Participar de forma activa en converses en llengua estàndard amb un parlant nadiu mostrant
fluïdesa i confiança sobre temes d’interès general com el treball, la família, els amics, les
aficions, els temes socioculturals, etc., encara que es produeixin situacions externes a
l’intercanvi que podrien pertorbar el discurs.
b) Participar de forma activa en converses formals i si es dóna el cas, en reunions de treball,
entenent amb detall les idees que expressa l'interlocutor i sent capaç de presentar i defensar
alternatives o propostes, a més de respondre a les qüestions que puguin sorgir en aquestes
reunions.
c) Expressar opinions, argumentacions i comentaris en discussions informals manifestant el punt
de vista i responent a les qüestions que es puguin plantejar en referència a aquests punts.
d) Mostrar capacitat lingüística per resoldre conflictes, problemes, reclamacions, etc. en els quals
el parlant demani responsabilitats i sigui capaç d’argumentar i utilitzar un llenguatge persuasiu
per assolir el seu objectiu, establint les concessions que consideri oportunes.
e) Ser capaç de distingir el llenguatge formal i informal segons l'interlocutor i poder ajustar el
discurs a aquests aspectes per tal de respectar les convencions socials. Fer servir les normes
de cortesia, respecte d’opinions i torns de paraula.
f) Mostrar de forma evident una actitud oberta i favorable, considerant la interacció comunicativa
com una font d’enriquiment personal.
g) Respondre a les formulacions de preguntes sobre diversitat de temes personals, socials i
professionals de forma adequada als diversos contextos. Aquestes entrevistes es poden
produir amb major o menor grau d’estructuració i planificació.

h) Mostrar capacitat de distanciar-se d’un text preparat per seguir algun pun interessant suscitat
pels oients.

3.2. CERTIFICAT DEL NIVELL AVANÇAT: OBJECTIUS PER DESTRESES I CONTINGUTS DE
LES PROVES

a) Objectius generals
S’espera que els aprenents siguin capaços d’utilitzar les estructures de la llengua amb facilitat i fluïdesa .
Els alumnes han de ser conscients de dos aspectes destacats: la relació entre la llengua i la cultura que
l’emmarca i la importància dels diferents registres. Les persones avaluades han de saber adaptar la
llengua a una àmplia varietat de situacions socials i han de poder expressar opinions i prendre part en
intercanvis i discussions de manera que demostrin coneixement suficient de les convencions socials i
culturals de la llengua objecte d’estudi. Han de ser capaços de fer servir la lectura de diversos tipus de
textos (autèntics i de ficció) per tal de poder obtenir àmplia informació sobre seus propis interessos i
desenvolupar la capacitat d’expressar-los detalladament. Han de poder produir diversos tipus de textos
orals i escrits que demostrin coneixement dels registres formal i informal i de les associacions lèxiques més
freqüents. Els examinands han d’utilitzar la llengua de forma creativa i flexible, tenir l’habilitat de respondre
apropiadament en front de situacions previstes o imprevistes i produir un discurs clar, adequat i ben
estructurat sobre temes generals o de la seva especialitat.
Les proves s’han d’utilitzar per tal de comprovar que el grau de coneixement assolit és el requerit
per poder dur a terme activitats, com ara exercir una professió o seguir estudis acadèmics en la
llengua objecte d’estudi. Tot i això, el certificat de competència en aquest nivell no es considera
suficientment adient per capacitar a les persones que vulguin exercir la docència de l‘idioma en
qüestió.
b) Objectius per destreses
Destreses de comunicació escrita: comprensió lectora i expressió escrita
- Respondre a preguntes sobre textos complexos de caràcter general i/o específic i
realitzar tasques específiques referides als esmentats textos.
S’ha de valorar la comprensió de textos complexos que versin sobre diversos temes. Per aquesta
raó, al llarg del curs els aprenents han d’utilitzar instruments de consulta i desenvolupar eines de
comprensió com ara inferir significats, utilitzar el context lingüístic i extralingüístic, analitzar
l’estructura del text, etc., per assolir la capacitat de comprendre les idees principals i secundàries
de diversos textos i ser capaços de dur a terme les tasques que se’n derivin.
Els aprenents han de comptar amb un repertori de llenguatge prou ampli per poder oferir
descripcions clares i expressar punts de vista sobre els temes a tractar. Per assolir aquest objectiu
han d’utilitzar oracions complexes adequades al nivell. Un text correcte compost d’oracions curtes
amb estructures simples no és suficient per a superar aquest nivell. El control gramatical ha de ser
elevat però s’ha d’avaluar positivament l’alumne que s’arrisca a fer servir estructures complexes
encara que cometi errors, sempre que aquests no dificultin la comprensió.
- Exposar per escrit una àmplia varietat de temes i textos
S’ha de valorar la competència de l’alumnat per redactar textos d’una certa extensió i complexitat
(des del punt de vista estructural i lèxic), com ara informes, ressenyes, textos discursius i
argumentats, cartes formals i informals, narracions, notícies, etc, que tractin temes coneguts per
l’alumnat i que no siguin excessivament especialitzats.

Els aprenents han de ser capaços d’escriure textos clars i detallats sobre una àmplia gamma de
temes relatius als propis interessos i utilitzar de forma conscient els coneixements adquirits sobre
el sistema lingüístic de la llengua objecte d’estudi (coherència, correcció gramatical, cohesió,
morfosintaxi, ortografia, etc.)

Destreses de comunicació oral: comprensió auditiva, expressió oral i interacció

- Adquirir un repertori de llengua prou ampli per poder oferir descripcions clares i expressar punts
de vista.
S’ha de valorar el fet de que els candidats no hagin d’interrompre la comunicació per una evident
manca de lèxic i s’arrisquin a utilitzar oracions complexes per aconseguir-ho. Els aprenents han
d’evitar la producció d’errors que provoquin falta de comprensió del missatge i han d’intentar
corregir-los.
- Comprendre el contingut i els detalls de xerrades, conferències, dissertacions i argumentacions
complexes si els temes són relativament familiars a l’alumnat.
S’ha de valorar la competència dels alumnes per comprendre amb detall textos orals provinents
d’un emissor (nadiu o no) o de mitjans audiovisuals (retransmissions de ràdio, televisió,
pel·lícules, xerrades, conferències, etc.) i també la competència per identificar l’opinió del parlant
sempre que el soroll ambiental i l’ús idiomàtic de la llengua no siguin excessius.
- Identificar les idees principals de textos autèntics de progressiva complexitat i extensió.
S’ha de valorar la competència de l’alumnat per comprendre textos orals de certa complexitat lingüística
(poden ser extensos) i per incloure argumentacions sobre diversos temes, sempre que aquests textos es
produeixin a velocitat normal i el tema sigui d’interès general o de l’especialitat de l’alumnat.
- Mostrar capacitat d’inferència a través d’un text determinat.
S’ha de valorar la capacitat d’identificar punts de vista i opinions no explícites, així com la intenció
comunicativa i l’estat d’ànim dels parlants a partir de contextos lingüístics o extralingüístics, com ara
l’entonació, els patrons de ritme i l’entonació de certes frases aïllades.
Fer exposicions orals sobre diversos temes tenint en compte les normes de correcció
adequades al nivell.
S’ha de valorar la capacitat d’adaptar-se als criteris de correcció que inclouen la pronunciació, la correcció
estructural i gramatical, i la precisió en la selecció del lèxic de manera que els parlants natius que tenen
poca o cap experiència en tractar aprenents de la seva llengua no tinguin dificultat en entendre el
que diuen aquests aprenents. Es poden esperar repeticions i vacil·lacions, però la comunicació ha
de ser fluida i no laboriosa. En el cas de la pronunciació, la comprensió per part del nadiu ha de
ser gairebé completa malgrat l’accent estranger dels aprenents, dels quals s’espera un esforç
evident per assolir una pronunciació natural.
Tot i això, en aquest nivell no s’han de descartar certs malentesos de comunicació de propòsits o
intencions. Encara poden sorgir problemes quan s’utilitzi un llenguatge que requereixi un alt grau
de formalitat, o quan es facin servir estructures excessivament complexes.
Pel que fa al lèxic i a les expressions idiomàtiques, en aquest nivell els aprenents poden tenir buits
de coneixements en l’utilització de certes expressions que serien les més adients a la situació,
emperò han de ser capaços de tractar adequadament i amb riquesa d’expressions els temes de la
vida quotidiana o dels seus propis interessos. Si no es troba l’expressió adequada, els aprenents
poden solucionar la situació utilitzant estratègies de reparació. La varietat d’estratègies ha de ser
molt àmplia per tal de solucionar correctament els problemes idiomàtics o lèxics.
-

Mostrar capacitat per mantenir una conversa amb parlants nadius de manera espontània i

dinàmica,
defensant
fets i experiències.

punts

de

vista,

argumentacions

i

narracions

de

S’ha de valorar la capacitat de l’alumnat per mantenir una conversa informal amb parlants nadius,
sense que la persona nativa hagi d’adaptar el seu discurs de forma significativa. L’alumne ha de
ser capaç d’expressar amb claredat els seus punts de vista i de mantenir una seqüència temporal
coherent en les seves narracions i enllaçar les paraules amb els connectors adients:
- Mostrar capacitat d’argumentació, interacció social i negociació per intentar arribar a un acord
en situacions habituals de comunicació, tot utilitzant un discurs espontani, fluid i suficientment
correcte.
S’ha de valorar la capacitat dels aprenents per establir una conversa en la llengua objecte d’estudi
i fer-ho amb fluïdesa, eficàcia i ús suficientment acurat de la llengua, sobre temes d’àmbit
personal, acadèmic, professional, d’oci o tècnics si són relatius a l’especialitat del parlant. Han de
saber expressar amb fluïdesa els avantatges i els inconvenients de diverses opcions i presentar i
defensar amb solidesa les opinions pròpies. Els aprenents han de ser capaços d’iniciar i acabar
una conversa, prendre i cedir el torn de paraula quan calgui.
- Expressar-se de forma adequada a la situació comunicativa, mostrant actituds de respecte cap
als interlocutors i intentant superar les inhibicions naturals que es produeixen, sobretot en afrontar
una prova oral.
S’ha de valorar l’actitud de l’alumnat envers l’ús de la llengua en intercanvis comunicatius, el
respecte vers les produccions dels companys, els torns de paraula, els diversos punts de vista
dels interlocutors i les seves diferents capacitats lingüístiques, tot acceptant els errors propis i els
dels altres de manera constructiva i considerant-los part del procés d’aprenentatge. Els aprenents
han de mostrar un creixent nivell de seguretat i confiança en l’ús de la llengua amb fins
comunicatius i mantenir una actitud receptiva i oberta davant els seus interlocutors. També han de
mostrar la capacitat de reaccionar i respondre adequadament a les intervencions d’altres
persones.
Cal valorar la capacitat per respectar els principis de cooperació en els intercanvis orals. Els
aprenents han de confirmar la comprensió de la situació comunicativa amb expressions
adequades que mostrin el seguiment de la conversa i la capacitat de col·laboració en el
desenvolupament satisfactori d’aquests intercanvis.
- Mostrar coneixement dels criteris de cohesió i coherència que són inherents al discurs oral
S’ha de valorar la capacitat de l’alumnat per produir descripcions orals clares i detallades sobre
una àmplia gamma de temes que inclouen els relatius als centres d’interès propi. Han de ser
capaços de ressaltar els aspectes significatius i il·lustrar el discurs amb detalls i exemplificacions,
defensant les idees i punts de vista propis amb una línia argumental coherent. Cal valorar també la
capacitat per respondre espontàniament a les consultes o dubtes que els interlocutors puguin plantejar
referents al discurs de l’examinand.
Els examinands han de produir un discurs que mostri un alt grau de respecte als criteris de
cohesió i coherència encara que es permetin les vacil·lacions pròpies de les persones que no han
assolit el nivell més alt de competència en la llengua objecte d’estudi. L’alumnat ha de mostrar el
desenvolupament de l’ús de mecanismes que afavoreixin l’intercanvi oral a través d‘expressions
adequades.
- Mostrar adequació a les situacions comunicatives
En aquest nivell s’ha de valorar la capacitat per detectar certes actituds i informacions implícites
que es poden produir durant els intercanvis comunicatius. A més, els aprenents han d’estar ben

assabentats de la importància de l’adequació social, sociolingüística i sociocultural de les seves
produccions, de forma que la seva participació en actes comunicatius garanteixi la adaptació a les
situacions comunicatives. Pel que fa a l’adequació social han de tenir les estratègies que
permetin solucionar amb èxit els intercanvis comunicatius.
- Mostrar capacitat de produir un discurs fluid
La fluïdesa es pot considerar des dels aspectes següents:




Facilitat d’accés a la memòria
Domini de les estratègies el discurs
Velocitat d’emissió i processament

Encara que aquest aspecte varia segons els aprenents, l’alumnat de nivell avançat no
ha de fer pauses llargues que provoquin considerables endarreriments o distorsions en la
producció oral. Això vol dir no només que el domini dels instruments lingüístics és adequat, sinó
que la competència estratègica (estratègies de reparació i evitació) està suficientment
desenvolupada per permetre el fluir de la conversa malgrat els buits que es puguin produir
referents a lèxic i estructures.
Reflexions sobre la prova oral
Els candidats han de ser capaços de produir intercanvis orals que es caracteritzin per la seva
fluïdesa i per l’absència de llargues pauses o vacil·lacions. Aquests aspectes necessiten àmplia
pràctica prèvia durant els curs, ja que durant les proves els alumnes actuen sota la pressió de
l’examen. L’esforç dels candidats en assolir la comunicació plena del missatge i el grau de fluïdesa
exigit pot anar en detriment de la correcció morfosintàctica. S’ha de valorar el fet de que el
candidat s’arrisqui a utilitzar estructures i lèxic elevat i tolerar alguns errors que no afectin a la
transmissió del significat (adaptat del MECR).
En tot cas, quan es produeixi una ruptura en la comunicació o quan s’observi que un dels
candidats té dificultats en intervenir o prendre el torn de paraula, els examinadors poden
intervenir per ajudar a resoldre la situació.

4. MATERIALS
LLIBRE DE TEXT
Speakout Advanced. 2012. Pearson. Students' book
Workbook with key
LECTURES

Task: Write a review about the book and its film adaptation

The Kite Runner, Khaled Hosseini
Holes, Louis Sachar
Girl with a Pearl Earring, Tracy Chevalier
High Fidelity, Nick Hornby
Bridget Jones's Diary, Helen Fielding
Harry Potter, J. K. Rowling
The Boy in the Striped Pyjamas, John Boyne
Great Expectations by Charles Dickens. Penguin Readers or Oxford Bookworms Library.
Level 6.
Saving Private Ryan by Max Allan Collins. Penguin Readers. Level 6
Jane Eyre by Charlotte Brontë. Oxford Bookworms Library. Stage 6
The Talented Mr Ripley by Patricia Highsmith. Penguin Readers. Level 5
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http://showingtheropes.blogspot.com.es/
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http://englishadvanced2.blogspot.com.es/

5.CONTINGUTS
5.1. CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
1. L’ORACIÓ SIMPLE.
1.1.
Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició.
1.1.1. Oració declarativa.
- L’estil indirecte amb verbs enunciatius en un registre formal: he denied having anything to do with
it.
Formes el·líptiques: Give the letter to the receptionist or the secretary. Whoever.
Come round before dinner, after we’ve eaten or even later. Whenever.
Omissió de constituents:
- Omissió del subjecte: Told you so, Looks like rain, Serves you right, etc.
- Omissió del verb: Not bad, that wine, Quite nice, that dress, etc.
- Auxiliar emfàtic: I do want you to come with me.
Fronting: Here comes the boss, Round the room ran the children, etc.
Cleft sentences: What I admire about Sally is her courage; It’s Jack’s laziness that I can’t stand,
etc.

1.1.2. Oració interrogativa.
Interrogatives retòriques: Why worry? Who cares? What difference does it make?
Interrogatives parcials: Where from? What with?
Negative echo questions: A: She wasn’t here when Barry fell. B: She wasn’t ?
Omissió del subjecte / V (Aux): Having fun? You finished?
Disjuntives: Are you staying or leaving?
1.1.3. Oració exclamativa: frases col·loquials: Get on with it!
1.1.4. Oració imperativa.
Auxiliar emfàtic: Do have a drink!
Amb modal verb: Don’t make so much noise, must you? Make a nice cup of tea, will / would you?
Formes el·líptiques: Everybody outside!
Amb inversió (Fronting): Off you go!; Down you get!

2. L’ORACIÓ COMPOSTA.
Expressió de relacions lògiques: consolidació i ampliació.
2.1. Oracions de:
- Coordinació: amb i sense inversió: not only...(but): Not only did he argue with his wife, he argued
with his mother-in-law!; besides, in addition to, moreover, furthermore, on top of that, etc.
- Concessió: even so, all the same, despite + gerundi; despite+ the fact that, no matter, etc.
- Oposició: on the contrary, as opposed to.
- Comparació: the older I get, the more understanding I am of other people’s failings.
- Causa i resultat: owing to,on account of, so/such (that), therefore, or else, thus. Expressions amb
participi: Hearing the alarm go off, they ran towards the exit; Coming from London, she knows all
about city life.
- Finalitat: so as to, so that +SN + SV + SN, for someone to, etc.
- Condició: suppose, supposing, assuming, provided that, providing that, given that; Should you
need any help, don’t hesitate to ask.
- Frases condicionals de tipus hipotètiques i mixtes: If I had known this concert was going to be so
boring, I wouldn’t be here now; If I wasn’t going away next weekend, I’d be happy to babysit for
you; If you were meeting your future in-laws for the first time, would you turn up in those clothes?
2.2. El·lipsis i substitució. A: My parents want me to settle down and get married.
B: Mine want me to, too.
2.3. Relacions temporals.
once; at the time (that);by the time (that); any time (that); on/before/after + - ing; every time (that);
having + past part; whenever.
2.4. Frases completives. (Vegeu nivell avançat 1).
2.5. Oracions de relatiu: The demand for our product has reached the point where we will have to
recruit more staff; The economy is entering into a recession, as a result of which we are now
facing the prospect of mass redundancies.

3. EL SINTAGMA NOMINAL.
3.1. Nucli.
3.1.1. Substantiu.
Verb + particle compounds + adjective collocation: a heavy downpour, a scientific breakthrough, a
nervous breakdown, a strict upbringing, etc.
Noun + noun collocation: Tuesday’s meeting; a night shift; a beer bottle
3.1.2. Gènere.
3.1.3. Número.
- Pluralia tantum en – s: the contents of the book; the minutes of the meeting.
- Substantius compostos: passers –by.
- Singular i plural: data, species, etc.
- Formes marcades: phenomena, phenomenon; analysis, analyses.
3.1.4. Cas. (Vegeu nivell avançat 1)
3.1.5. Pronoms
- Cleft sentences amb it: It’s at six o’clock that we’re seeing the dentist, isn’t it?
- Recíprocs.
- Indefinits: whoever comes in last, please shut the door; whatever Joe says to Pat, he always
upsets her; wherever I go, I always meet Jane.
- Demostratius.
- Reflexius.
- Possessius: emfatitzats per very own.
3.2. Modificació del nucli. (Vegeu nivell avançat 1)
Mitjançant:
- Els determinants. Consolidació i aprofundiment de nivells anteriors.
- Ús i omissió de l’article definit:
amb referències generals i específiques
usos idiomàtics; ús tònic

amb referència anafòrica: The Hughes had two sons and two daughters. The sons
emigrated to South Africa and the daughters both died of scarlet fever.
- L’article indefinit amb referència específica.
- Quantificadors: Colectius, partitius, números ordinals i cardinals, fraccions, percentatges,
números decimals.
- Prefixos d’ús freqüent: untidiness, illiteracy, etc.
- SN: we Spaniards; people our age; etc.
- SAdj posposat: the people involved; something more suitable, etc.
- SV : the woman being questioned by the police; the person to contact, etc.
- SAdv: two steps forwards, three steps back(wards).
- SPrep sense modificació: 16 votes against.
- Frase completiva: a message saying (that) he would be late.

4. EL SINTAGMA ADJECTIU.
4.1. Nucli
4.1.1. Classes.
- Adjectius formats amb partícules: built-up area; overnight flight; faraway countries; etc.
-Casos especials: comfortably off; highly regarded; outspoken; high - pitched
- D’ús lexicalitzat (Collocations) Aprofundiment.
- Atributiu.
- Predicatiu.
4.1.2. Grau.
- Afixos més comuns: hyperactive; overpaid; underpaid; super-loud;ultramodern; reddish, etc
Gradable and non-gradable: slightly; pretty; quite; rather; hardly; sort of / kind of;
absolutely;utterly, etc.
- Ús del comparatiu: contrastiu: more good than bad; for better or for worse, etc.
Formes coordinades: the more expensive an item is, the more desirable it becomes.
- Ús del superlatiu: Intensificació: the best holiday ever; the best holiday by far, etc.
4.2. Modificació del nucli mitjançant:
Vegeu nivell avançat 1.
- Frase completiva: sure (that) he’s here now; I’m unsure whether to leave; I’m not sure how to tell
him.
- Modificació múltiple: My suitcase is five kilos too heavy; This bag is far too big just to put these
few things in.

5. EL SINTAGMA VERBAL.
5.1. Nucli. Verb.
5.1.1. Classes:
- Transitiu / no transitiu.
- Ditransitiu.
Aprofundiment i consolidació del nivell avançat 1
- Verb patterns: Noun + to-infinitive: It might be a good idea to leave the car in the car park: I wish
I’d had the chance to travel when I was your age.
- Verbs lèxics (phrasal verbs) Consolidació i aprofundiment.
5.1.2. Temps verbals.
Aprofundiment i consolidació dels temps verbals estudiats en nivells anteriors.
- Expressió del present.
- Expressió del passat.
- Expressió del futur.
- Futur amb construccions alternatives: You are bound to pass the exams; The General Manager
is to visit us this afternoon; They are due to appear in court today; We aim to get the report
finished this week.
5.1.3. Aspecte:
- Duratiu.

- Habitual: will( ‘ll) i would (‘d) per expressar tendencies generals i hàbits en present i passat.
- Incoatiu.
- Iteratiu.
- Verbs amb significat dinàmic i d’estat: verbs dels sentits: I could feel the wind in my hair; I was
just feeling the material when the assistant accused me of trying to shoplift.
5.1.4. Modalitat: verbs modals. Consolidació i aprofundiment dels nivells anteriors.
- Hipòtesi : I should have known better ; He must have been really angry when he found out; That’ll
be Fred at the door.
- Possibilitat: The cat can’t have opened the fridge by itself!
- Suggeriments / consells: You ought to have told someone about the missing money.
- Prediccions i suposicions: By now you will have learned a lot of grammar; Genetic engineering
won’t be banned this century.
- Expressió del desig /penediment : ( If only/I wish (that)) I had more chance to speak English;
Pete wasn’t travelling so much; I’d known what I was doing; I hadn’t been wasting my time; we
weren’t going to be working so hard; I could come to the picnic; the sun would shine, etc.
- Habilitat general i específica: When my sister was a child, she could use all electronic devices
without difficulty, but I have never been able to use a computer.
Yesterday I couldn’t get any money from the cash machine, but this morning I was able to make a
withdrawal.
- Conducta molesta: My colleague will open the window even though it’s freezing outside; My boss
would give me extra work to do just before it was time to leave the office.
5.1.5. Veu passiva i activa.
- Veu passiva. Consolidació i ampliació de nivells anteriors:
He’s been getting told off.
A man is being questioned.
Our guests are always made to feel welcome.
- Causatives passives amb auxiliar have (get): She had her boyfriend book the flight for her. / She
got her boyfriend to book the flight for her.
Causatives actives / passives: We made her jump / She was made to jump.

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL (Aprofundiment i consolidació del nivell avançat 1).
6.1. Nucli. Adverbi i locucions adverbials.
6.1.1. Classes:
- Restrictius: just, hardly, briefly, instead, etc.
- Actitudinals: surprisingly, personally, frankly, to be honest, admittedly, etc.
- Discursius: besides, finally, ultimately, for instance, etc.
6.1.2. Grau.
- Positiu / relatiu: fairly easily; pretty badly; somewhat better; rather quickly; well enough, etc.
- Contrast: most often i mainly
6.2. Modificació del nucli:
Mitjançant:
- SN: five miles further down the road..
- SAdv: further south; up north.
- SPrep: up to Scotland.
- However: However fast you go you won’t prove that you are a good driver.
- Verb – adverb collocations: play music loudly / laugh out loud; take things easy/ do something
easily; travel light / sleep lightly, etc.
- Adverb – adjective collocations: fully aware; quite capable; highly embarassed; perfectly normal,
etc.
6.3. Posició dels elements del sintagma:
- Posició relativa dels elements en cadenes d’adverbis i locucions de manera, lloc i temps.
6.4. Funcions sintàctiques del sintagma adverbial.: CC

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL:
7.1. Preposició i locucions preposicionals.

7.2. Modificació del nucli. (Vegeu nivell avançat 1).
7.3. Posició dels elements del sintagma.(Vegeu nivell avançat 1)
7.4. Funcions sintàctiques del sintagma preposicional: Subjecte, Comp. Agent, predicatiu, atribut,
CN i CC.
7.5. Preposition dependent adjectives.
7.6. Preposition dependent verbs.

8. CONTINGUTS ORTOGRÀFICS.
8.1. Ús de l’apòstrof. cometes, punt i coma i els dos punts.
8.2. Representació gràfica de fonemes i sons.
8.2.1.. Errors comuns: accomodation, conscience, guarantee, medicine, responsibility, quiet, quite,
receive, successful, unnecessary, etc.
8.2.2. Paraules amb grafies similars però significats diferents: altogether / all together; effect /
affect; lose / loose; specially / especially; stationary / stationery; principle / principal, etc.
8.2.3 Homófons: allowed / aloud; hair / hare; bear / bare; fair / fare; weather / whether, etc.
8.2.4. Homògrafs: We tied the ribbon into a huge bow; The bow of the ship was cracked from top
to bottom.

9. CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS.
- Accent de paraules compostes i amb prefixos.
- Pràctica i consolidació de la pronunciació de grups consonàntics i fonemes vocàlics que
presenten dificultats especials.
- Primary and secondary stress: double-stressed words
- Consonant clusters, allophones, syllabic consonants, glottal stops.
- Homonyms and homographs.
- Les paraules que es redueixen amb més freqüència.
- Familiarització amb l'alfabet fonètic anglès (consonants, vocals simples i diftongs).
- Paraules de pronunciació anòmala.
- Pronunciació correcta de la frase.
- Accentuació de la síl·laba nuclear de la frase.
- Sentence stress
- Elision
- Ritme i entonació. Falling i Rising intonation en exclamacions, question tags, reply questions,
preguntes, etc.
- Entonació i ritme per a expressar agreement, sympathy, lack of sympathy, etc.
- Accentuació de paraules a la frase per èmfasi: Prominence.
- Principals diferències entre la pronunciació britànica i americana: casos evidents: coming, going
to, formes no estàndards que apareixen a cançons, etc.

5.2. CONTINGUTS TEMÀTICS
Els següents continguts temàtics (aplicables als nivells bàsic, intermedi i avançat) es tractaran
d’acord amb els descriptors de cada nivell:

1. Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits
personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de
naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència,
formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter, religió, gustos i preferències,
aparença física, trets més característics de la personalitat, estat d’ànim, experiències
personals).
2. Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa,
instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es viu (el barri,
la ciutat, el camp), regió i país. La natura.
3. Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball
(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de treball,
projectes, obligacions familiars i laborals).
4. Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats
intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els
instruments musicals.
5. Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets,
preus i horaris. El tràfic. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament
(lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més comuns. Entrada i sortida
d’un país, direccions i senyals de trànsit.
6. Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions,
contactes per correu ordinari i electrònic. Pertinència a clubs i societats.
7. Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més comunes i
freqüents, consultes i cures mèdiques.
8. Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i
tasques.
9. Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors),
estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, bancs, restaurants, bars, formes de
pagament i reclamacions.
10. Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes
menús, locals de menjars i begudes.
11. Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei,
la policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
12. Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les
tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio.
13. Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cures del medi ambient.
14. Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.

5.3. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

AVANÇAT 2
Unit 1: Origins
TEMPORITZACIÓ: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

01 Personal
identification and
experiences
05 Travel
12 Language and
communication
09 Shopping
04 Free time

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking
Talk about names.
Talk about ways to improve
your language learning.
Discuss the results of a
personality test.
Speculate about people
based on their portraits.
Learn to use vague
language.
Describe a treasured
possession.
Writing
-A personal profile: write a
personal profile for your new
English class.

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

The continuous aspect.
Describing present and past habits.
Speculating.

LÈXIC

Phrases related to
names.
Personality
adjectives; idioms
for describing
people.
Images; vague
language.
Property; phrases
for describing a
possession.

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Sentence stress for
emphasis
Linking in connected
Speech.

AVANÇAT 2
Unit 2: Opinion
TEMPORITZACIÓ: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

03 Daily life
08 Education

06 Relations with
others
02 Home, town and
nature

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:
Talk about words of wisdom.
Discuss controversial
statements.
Debate how to deal with
untrustworthy
Employees.
Plan and take part in a panel
discussion
Writing:
A discursive essay
Write a discursive essay:
Technology is replacing
personal interaction

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Conditionals and regrets: mixed
conditionals, had I, but for, if only,
I wish.
Verb patterns: verb + -ing/infinitive
with to; passive infinitive/-ing,
perfect infinitive/-ing, negative
infinitive/-ing.
Introducing opinions.

LÈXIC

Learning;
metaphors.
Opinions.
Idioms of opinion.
Talent; phrases for
stages of a debate.

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Contractions in conditional
clauses.
Intonation on modifiers.

AVANÇAT 2
Unit 3: Places
TEMPORITZACIÓ: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
05 Travel
02 Home, town and
nature

03 Daily life
08 Education
11 Services

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:
Talk about special holiday
memories.
Discuss work spaces;
describe your ideal space to
work/study.
Plan and present a proposal
to improve your local area;
learn to suggest
modifications.
Talk about your country;
develop a documentary
proposal.
Writing
A proposal: write a proposal
for improving the area where
you live.

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Noun phrases.
Relative clauses.
Making a proposal.

LÈXIC

Adjectives to
describe
landscapes.
Descriptive
adjectives/
adjectives ending in
-y; prefixes.
City life: problems
and
Solutions.
Phrases for
describing aspects
of life in your
country.

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Long and short vowel
sounds

AVANÇAT 2
Unit 4: Justice
TEMPORITZACIÓ: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
06 Relations
04 Free time
01 Personal
identification and
experiences

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:
Talk about issues related to
crime and punishment.
Discuss social issues and
solutions.
Talk about how to deal with
different moral dilemmas.
Present the arguments for
the defense and the
prosecution in a court case.

Writing:
A problem-solution essay:
write a problem-solution
essay entitled: The Global
Refugee Crisis

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Introductory it.

Crime collocations;
lexical chunks.

Lexical chunks.

The perfect aspect.

Social issues.

Stress on two-word
collocations.

Expressing hypothetical
Preferences.

Decisions.
Words and phrases
for discussing a
court case.

Intonation for emphasising.

AVANÇAT 2
Unit 5: Secrets
TEMPORITZACIÓ: 5 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

06 Relations
04 Free time
01 Personal
identification and
experiences
14 Science and new
technologies

Speaking:
Talk about secrets.
Debunk a myth.
Discuss questions related to
freedom of information; learn
to manage a conversation.
Describe seven secrets
about yourself.
Writing:
Narrative:

a) Identify a significant
experience in the life of a
family member or a friend
and write about it.
b) Write a narrative which
starts with the following
sentence:
"I opened the only Christmas
present that was left and
realized that from then on my
life would take a turn.”

Modal verbs and phrases.
The passive.
Making a point.

Idioms related to
secrets.
Truth or myth; multiword verbs.
Journalism.
Phrases for
introducing
information.

Elision

AVANÇAT 2
Unit 6: Trends
TEMPORITZACIÓ: 6 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

14 Science and new
technologies

Future forms.
Speaking:
Evaluate possible inventions
Concession clauses.
of the future.

12 Language and
communication

Discuss different trends in Describing cause and effect.
language learning.

09 Shopping
10 Free time

Talk about the causes and
effects of recent changes in
your country.

13 Weather and
global warming

Talk about a decade you
remember
Writing:
Write a report: your school
would like to know how much
the students practise their
English both inside and
outside the school with the
aim of encouraging more
students to use it as much as
possible.

LÈXIC

Trends and
predictions;
prepositional
phrases.
Language.
Phrases to describe
fashions.
Phrases for
describing a recent
period in history.

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Connected speech in future
forms.
The -ally ending in
connected speech.

AVANÇAT 2
Unit 7: Freedom
TEMPORITZACIÓ: 6 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:
05 Travel
03 Daily life
06 Relations
09 Shopping
07 Health
04 Free time
08 Education

Plan your escape from an
island.
Talk about activities which help
you escape your routine.
Discuss personal choice and
the role of the state; learn to
convince someone.
Develop a plot and tell a story.
Make a presentation.
Writing:

Write a formal letter: Read
an article (to be provided by
teacher) and write a formal
letter to the newspaper,
giving your version of what
life is like on the island and
asking them to print another
article.

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Cleft sentences.

LÈXIC

Escape; suffixes.
Idioms for relaxing.

Participle clauses.

Risk.

Exchanging opinions.

Phrases for
narrating a story.

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Syllable and word stress in
idioms.

AVANÇAT 2
Unit 8: Time
TEMPORITZACIÓ: 6 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

14 Science and new
technologies
09 Shopping
01 Personal
identification and
experiences
03 Daily life
10 Food
02 Home, town and
nature

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:
Choose objects to represent
you in a ‘Museum of Me’
Talk about memories from a
particular stage of your
life.
Discuss ways to save time;
learn to solicit more information.
Talk about a turning point in
your life.
Writing:
An article

Write an article suggesting
the best ways of preparing
for exams.

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Future in the past.
Ellipsis and substitution.
Discussing ideas.

LÈXIC

Time expressions:
at the dawn of, the
outset, on the verge
of, was about to, for
the foreseeable
future, in years to
come; proverbs.
Memories.
Collocations with
time.
Phrases for
describing
decisions.

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Rhythm and stress in
proverbs.
Word stress in questions.

AVANÇAT 2
Unit 9: Inspiration
TEMPORITZACIÓ: 6 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

04 Free time
10 Food
05 Travel

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:
Choose sculptures to suit
different clients’ needs.
Ask and answer creative
questions.
Rant or rave about a given
topic; learn to use comment
adverbials.

02 Home, town and
nature
Writing:
Write a Review of a book
you have read this year and
compare it to its film
adaptation

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Verb tenses for unreal situations.
Adverbials of time, manner,
frequency, probability and purpose.
Ranting and raving.

LÈXIC

Adjectives for
talking about the
arts; three-part
multi-word verbs.
Ideas.
Express yourself.
Phrases for
describing a place
of interest.

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Sounds and spelling

AVANÇAT 2
Unit 10: Horizons
TEMPORITZACIÓ: 6 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
05 Travel
03 Daily life
04 Free time
08 Education
09 Shopping
02 Home, town and
nature
01 Personal
identification and
experiences

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:
Plan your dream adventure
holiday.
Talk about the consequences
of sudden success; talk
about dreams and ambitions.
Negotiate a plan for a film
festival
Talk about the skills and
experience you have for your
dream job.
Writing:
A letter of application

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Inversión.
Comparative structures.
Negotiating.

LÈXIC

Collocations;
synonyms.
Ambition.
Negotiation.
Phrases for
describing skills,
qualifications and
experience.

CONTINGUTS FONÈTICS I
FONOLÒGICS

Stress on modifiers; rhythm
of double comparatives.
Intonation for stalling for
time
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1. DEFINICIÓ DEL NIVELL C 1

Segons estableix el Marc Europeu Comú de Referència el nivell C1 (domini funcional efectiu
de la llengua) ha de tenir les característiques següents:
El tret més característic d’ aquest nivell és un bon accés a un ampli repertori lingüístic, que
permet una comunicació fluida i espontània, com es demostra en els exemples següents:
pot expressar-se fluidament i espontàniament sense gaire esforç; té un bon control d’un
repertori lèxic ampli que li permet superar fàcilment els buits que es puguin produir
mitjançant circumloquis. Difícilment es detectarà la recerca d’expressions o d’estratègies
d’evitació, i només un tema conceptualment difícil podrà impedir la fluïdesa natural del
discurs. Les habilitats discursives que caracteritzen la banda anterior (B2+) continuen sent
evidents en el Nivell C1, que posa més èmfasi en la fluïdesa, per exemple: seleccionar la
frase més adient d’un repertori de funcions discursives per iniciar les observacions, per
prendre el torn de paraula o per guanyar temps i mantenir-lo mentre es pensa; produir un
discurs clar, fluid i ben estructurat, i controlar les estructures organitzatives, els connectors
i els mecanismes de cohesió.
La descripció general que fa l’esborrany del RD per al nivell C1 és la següent:

“ Utilitzar d’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a participar en tot tipus de
situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin
comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses
varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic ampli, que versin sobre temes tant
abstractes com concrets, fins i tot sobre aquells amb els quals el parlant no hi estigui
familiaritzat”.
2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL C 1
Els alumnes d’aquest nivell han de ser conscients de la relació que existeix entre la llengua, la
cultura que l’envolta i la importància dels registres. Han de desenvolupar l’afició a llegir tot tipus
de textos: general i de ficció. Han de ser capaços d’adaptar l’ús de la llengua a un ampli ventall de
situacions socials, i expressar opinió i interactuar mitjançant textos orals i escrits reconeixent i fent
un ús adient dels registres.
S’entén que les persones que superin aquest nivell estan preparats per ocupar llocs de
responsabilitat en el món del treball o per accedir a un curs universitari, entre d’altres possibilitats.

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS
3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL C 1
Destreses de comunicació escrita: comprensió lectora, expressió escrita i interacció.
Comprensió lectora
•

Comprendre textos extensos i complexos de caràcter literari o no literari, i apreciar-ne les
diferències d’estil, sempre que l’alumne tingui oportunitat de tornar a llegir les seccions més
complexes.

•

Comprendre articles especialitzats i instruccions tècniques extenses, encara que no tinguin
relació amb el camp d’especialitat de l’alumnat, identificant-ne els detalls, i les actituds i
opinions explícites i implícites, sempre que es disposi de temps suficient per a tornar a llegir
les seccions que presentin dificultat.

•

Comprendre textos literaris contemporanis sense esforç i mostrar-ne una comprensió no
només de la trama argumental sinó també dels significats, idees i connexions implícites.

•

Comprendre, amb l’ajut ocasional d’un diccionari, qualsevol tipus de correspondència.

•

Recollir, desprès d’una lectura ràpida, la informació necessària continguda en un ampli ventall
d’escrits amb l’objectiu de formar una opinió fiable sobre la rellevància o utilitat d’aquesta
informació.

Expressió escrita
•

Expressar-se de forma extensa mitjançant textos clars i ben estructurats, destacant les idees
principals i ampliant-les, defensant el punt de vista propi amb idees complementàries, motius i
exemples adients i finalitzar amb una conclusió apropiada.

•

Escriure cartes de diversos tipus i propòsits: sol·licituds i lliurament d’informació; sol·licituds de
treball, queixes, disculpes, consells, etc.

•

Escriure sobre temes complexos cartes, assajos o informes, etc, i destacar-ne els aspectes
més importants.

•

Expressar-se amb claredat i precisió en la correspondència personal, fent servir l’idioma de
manera flexible i eficaç, incloent-hi el llenguatge emocional, al·lusiu i humorístic, encara que
l’ús d’aquest llenguatge no sigui sempre totalment adequat des del punt de vista social.

•

Seleccionar l’estil i el registre apropiat en funció del lector al qual s’adrecin els textos.

L’aprenent d’aquest nivell haurà de mantenir de manera consistent un alt grau de correcció
gramatical; els errors encara són presents, emperò han de ser escassos, difícils de detectar i
generalment l’aprenent ha de ser capaç de corregir-los quan es produeixen.
El Nivell C1 suposa que l’aprenent ha d’expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense esforç
evident. Només un tema conceptualment difícil pot obstaculitzar la fluïdesa natural del discurs.

Destreses de comunicació oral: comprensió auditiva, expressió oral i interacció.
Comprensió auditiva
•

Comprendre discursos extensos lingüística i conceptualment complexos , fins i tot si les
condicions acústiques no són del tot favorables, encara que els textos no estiguin clarament
estructurats i que les relacions entre les parts del discurs només siguin implícites. Aquests
discursos poden referir-se a temes que no formin part del camp d’especialització de l’alumne,
encara que, a vegades, s’hagin de confirmar certs detalls, sobretot si l’accent no és familiar.
Els textos inclouran les diverses varietats estàndard de la llengua i podran estar articulats a
velocitat normal o ràpida.

•

Comprendre programes de televisió i pel·lícules sense esforç, tenint en compte que els
arguments molt complexos i detallats poden encara presentar alguns problemes.

•

Comprendre sense esforç interaccions socials en forma de debat públic i/o discussió en grup
sobre temes abstractes, complexos i poc familiars.

•

Fer servir les claus contextuals, gramaticals i lèxiques per inferir actituds, estats d’ànim,
intencions i relacions entre els interlocutors, per a poder anticipar el desenvolupament del
discurs.

•

Reconèixer un ampli ventall d’expressions idiomàtiques i col·loquials i apreciar-ne els canvis
de registre que es puguin produir.

Expressió oral i interacció
Interacció
•

Escollir una expressió adequada entre un repertori a l’abast de funcions del discurs per a
introduir els comentaris propis amb la finalitat de prendre la paraula, mantenir-la i relacionar
amb habilitat les pròpies intervencions amb les dels altres interlocutors.

•

Expressar-se espontàniament i amb fluïdesa, sense haver de cercar les paraules de manera
que resti fluïdesa al discurs, mostrant un bon domini d’un ampli repertori lèxic, substituint de
forma eficaç els possibles buits o deficiències de comunicació amb circumloquis. Només quan
l’alumne ha d’enfrontar-se a una situació comunicativa en la qual el tema és conceptualment
molt complex es pot produir un discurs menys natural i fluid.

•

Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç amb finalitats socials i professionals, adequant
l’aportació pròpia a les dels altres interlocutors, fent ús de les convencions lingüístiques i

paralingüístiques adients.

•

Formular, de manera precisa, idees i opinions i demanar aclariment dels detalls que
necessiten confirmar-se, sobretot si l’accent resulta poc familiar.

•

Mantenir un torn extens en una conversació informal i participar en intercanvis sobre temes
abstractes o culturals amb un bon grau de fluïdesa i un ampli ventall d’expressions.

•

Presentar descripcions clares i detallades sobre temes complexos que poden incloure
subtemes, i desenvolupar alguns punts concrets per a arribar a una conclusió apropiada.

•

Seguir i participar en converses i discussions informals en grup en les quals es tractin temes
abstractes, complexos i, fins i tot, poc familiars.

•

Seguir i participar en discussions i reunions formals, inclús sobre temes abstractes i poc
familiars, sent capaç de presentar un argument sòlid de manera convincent, respondre a
preguntes i comentaris i respondre als arguments contraris de manera fluida, espontània i
apropiada. Si es produeix una dificultat, es resoldrà mitjançant una reformulació o una
pregunta sol·licitant més detall o informació i fent servir les estratègies de compensació de
manera adient.

•

Expressar desacord o crítica sense causar en els interlocutors molèsties o incomoditats
produïdes per l’ús de convencions socioculturals no adients.

•

Participar plenament en entrevistes, com a entrevistat o entrevistador, mostrant la capacitat
de desenvolupar el tema amb fluïdesa, sense fer ús d’un guió escrit i sent capaç de dirigir la
interacció, incorporant al discurs les preguntes de terceres persones.

Producció oral
•

Fer descripcions i presentacions i produir textos narratius o monòlegs ben detallats sobre
temes complexos, integrant-hi subtemes, desenvolupant punts específics i donant forma final
al discurs amb una conclusió apropiada.

•

En adreçar-se a una audiència, expandir i elaborar punts explicatius o donar explicacions prou
extenses incloent els exemples adients per donar suport al discurs. L’aprenent ha de saber
respondre a les intervencions de l’audiència de forma espontània i gairebé sense esforç. Quan
sigui necessari ha de poder respondre a preguntes inesperades o desviar-se del tema de
forma espontània i natural, a més de mostrar capacitat d’enfrontar-se a les crítiques sense
ofendre als interlocutors.

4. MATERIALS
LLIBRE DE TEXT
OUTCOMES Advanced, second edition. National Geographic Learning Cengage Learning.
Coursebook
Workbook with answers
LECTURES

- Instrumental by James Rhodes
- The Circle by Davve Eggers
- Autumn by K. O. Knausgaard
- Origin by Dan Brown

La taska corresponent consistirà en fer un review del llibre que triin els alumnes.
BLOG DEL CURS
http://rafasc1.wordpress.com
BLOG DEL DEPARTAMENT
http://eoicalviaenglish.blogspot.com.es/

5.CONTINGUTS
5.1. CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS

1. L’ORACIÓ SIMPLE. Consolidació i ampliació de nivells anteriors
1.1.

Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició.

1.1.1. Oració declarativa.
Formes el·líptiques con Whoever; Whenever; Wherever. I’ll meet you at the station or at the
cinema. Wherever!
Omissió del subjecte i el verb : Weird, that guy!
Posició dels elements.
1.1.2. Oració interrogativa.
Interrogative retòriques: Whose business is it anyway? Why worry if we’ll all be dead by then
anyway?
Interrogatives parcials: So what?
Question tags amb modal verb: You’ll make a nice meal when they come to stay, won’t you?
Revisió i consolidació de: Question tags; affirmative and negative question tags.
Omissió del subjecte / V (Aux): Ready? You off?
Disjuntives: Is he coming or going?
1.1.3. Oració exclamativa. Consolidació i ampliació de nivells anteriors
1.1.4. Oració imperativa.
Auxiliar emfàtic: Do drop in if you are in the area!
Formes el·líptiques: Enjoy!; Beats me!
Amb inversió (Fronting): Up the stairs you go!
2. L’ORACIÓ COMPOSTA.
Expressió de relacions lògiques: consolidació i ampliació.
2.1. Oracions de:
- Coordinació: Amb i sense inversió:
not only...(but): Not only do I totally disagree with your argument,(but) I believe it is fundamentally
flawed; neither ... nor: I neither spoke to Susan nor did I telephone her; etc.
What is more; Apart from this; etc
- Concessió: much as; apart from; except that; whereas; whilst; yet; etc
- Oposició: Despite this; By contrast; etc.
- Comparació: The more years go by, the more forgiving history is with tyrants.
- Causa i resultat: otherwise; considering; in view of the fact that; seeing as/that; since; etc.
Expressions amb participi: Having travelled extensively in Africa, she was able to give us a lot of

advice for our holiday; Being an only child made her even more determined to have several
children herself.
- Finalitat: Vegeu nivells anteriors.
- Condició: as long as; etc..
Frases condicionals de tipus hipotètiques i mixtes: You might not be in so much trouble if you’d
thought before drinking and driving; If I were you, I’d have reported the whole matter to the police;
Had we checked the map before leaving home, we wouldn’t be lost now; etc.
Frases condicionals amb inversió: Had it not been for my dog, I’d have been rather lonely; Should
the drought continue, many people will be forced to stop watering their gardens;etc.
2.2. El·lipsis i substitució.
2.2.1. El·lipsis:
I’d do it myself if I could; She said she’d phone, but she hasn’t; Can you turn the heating on? I
already have; I don’t eat much cheese but I used to; He wasn’t sent to prison, but he should have
been; etc.
2.2.2. Substitució:
Are you free on Friday? If so, perhaps we could go to the cinema? If not, how about Saturday?
2.3. Relacions temporals.
after which; at which (point); by that time; from that time on; in the meantime; whenever; etc..
Amb inversió: hardly .... when: Hardly had we begun to dig when we were told we had to stop
immediately; no sooner .... than: No sooner had the director begun to film the scene than the
actress fell to the floor as a result of the heat on the set.
Estructures emfàtiques especials:
Fronting and cleft sentences: All we ever do is watch TV and listen to my father talk about
politics; ....what he did was to build himself a little nest of leaves and branches.....; Daylight
robbery, that’s what I call it; Something you should never do in an interview is to chew gum; etc.
2.4. Inversió en oracions amb adverbis negatius o restrictius:
Not a sound did she make as she crawled through the window; Never in my life have I met anyone
who is so annoying; Not since I was a child have I enjoyed myself so much; etc.
2.5. L’estil indirecte.
- Canvis en verbs modals i semi-modals: “You must do what the referee tells you” said the trainer/
The trainer told us that we had to do what the referee said.
- Revisió i consolidació de amb verbs enunciatius en un registre formal: The managing director
conceded that the members of our department had done a very good job.

3. EL SINTAGMA NOMINAL.
3.1. Nucli. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.
3.1.1. Substantiu.
3.1.2. Gènere.
3.1.3. Número.
Consolidació del concepte de noms comptables i incomptables.
Noms incomptables que sempre tenen la forma plural: arms; binoculars; cattle; clothes; earnings;
glasses; jeans; pyjamas; congratulations; etc.
Noms singulars que acaben en “s”: diabetes, news, physics, politics, etc.
3.1.4. Cas. Vegeu nivells anteriors.
3.1.5. Pronoms. Consolidació de nivells anteriors.
- Cleft sentences amb it: It’s his hard-faced lying that I can’t stand.
- Recíprocs.
- Indefinits: whoever; whatever ; wherever; however; whichever.
- Demostratius.
- Reflexius.
- Possessius.
3.2. Modificació del nucli. Consolidació i ampliació de nivells anteriors

Mitjançant:
- Els determinants.
- Els articles.
- Quantificadors:
Els que només es fan servir amb noms comptables: a number of; neither; the entire; the whole;
etc.
Els que només es fan servir amb noms incomptables: an amount of; a great deal of; much of the;
only a little of; etc.
- Sufixos per formar noms a partir de verbs i adjectius: notorious / notoriety; expose / exposure;
(dis)close / (dis)closure; intimate / intimacy;(un) familiar /(un)familiarity;etc.
- Prefixos negatius d’ús freqüent: immaturity; inviolability; deforestation; unpopularity; etc.
- SN: All those implicated in the scandal; etc.
- SAdj posposat: somewhere more salubrious; the question raised in parliament, etc.
- SV : The trials being carried out by the pharmaceutical company; the number to call; etc.
- SAdv: several chores upstairs and downstairs; etc.
- SPrep sense modificació: Our team is now 25 points up.

4. EL SINTAGMA ADJECTIU. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.
4.1. Nucli
4.1.1. Classes.
- D’ús lexicalitzat (Collocations): a burning ambition; an outstanding achievement; a heated
argument, etc.
- Atributiu.
- Predicatiu.
4.1.2. Grau.
- Afixos més comuns: overfed; overindulged;etc.
- Ús del comparatiu. : Platinum is twice as expensive as gold; silver is less than half as expensive
as gold.
- Ús del superlatiu. Vegeu nivells anteriors.
4.2. Modificació del nucli mitjançant:
- Gradable and non-gradable adverbs: perfectly; highly; fully; wholly; entirely; totally etc.
- Frase completiva: I’m not sure of where he is; I don’t know whether to phone her; etc.
- Prefixos comuns: biweekly; decongestant; reuseable;etc.
- Revisió i consolidació dels prefixos negatius més comuns: illiterate; disruptive;etc.
- Oracions de relatiu: defining and non-defining.
- Oracions reduïdes: The evidence presented in court suggested the man was guilty;
Frozen to the bone, we struggled home through the wind.

5. EL SINTAGMA VERBAL.
5.1. Nucli. Verb.
5.1.1. Classes:
- Transitiu / no transitiu.
- Ditransitiu.
Ampliació i consolidació del nivell avançat.
- Verb patterns.
- Verbs lèxics (phrasal verbs).
5.1.2. Temps verbals.
Aprofundiment i consolidació dels temps verbals estudiats en nivells anteriors.
- Expressió del present.
- Expressió del passat: casos que presenten dificultats especials:
It’s years since I rode / have ridden a bike.
When I was a teenager I used to know / knew the words to all the Beatles songs.

I’d like to have travelled more when I was in my twenties. I’d have liked to travel more when I was
in my twenties.
After she’d done it,/ After having done it / After doing it once, she wanted to do it again.
- Expressió del futur. Consolidació de nivells anteriors.
- Futur amb construccions alternatives: He is bound to win the race; The Inspectors are to arrive
at the school some time this afternoon.
- El mode subjunctiu: It’s high time we left; He acts as if he were in charge; Were I to need your
help..., etc.
- Preparatory “it” darrera verbs find, think, consider: I consider it a miracle that they are still
together; I found it amazing that you were here on time; etc
5.1.3. Aspecte: Consolidació i ampliació de nivells anteriors.
- Duratiu.
- Habitual.
- Incoatiu.
- Iteratiu.
- Verbs amb significat dinàmic i d’estat.
Verbs de percepció:
The soup smelled delicious; I was smelling the soup when I burned my nose; The life guards were
sounding the alarm;The alarm bell sounds particularly unpleasant.
Verbs de comunicació: agree, deny, etc
Verbs de possessió: belong, concern, involve, etc.
Verbs de emocions: adore, appeal, despise, etc
Verbs de pensament: consider, doubt, etc.
5.1.4. Modalitat: verbs modals. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.
May, could ,might per expressar:
Possibilitat present: Put the telly on, there might / may / could be something good on.
Possibilitat futura: I might / may/ could be home a bit late tonight. I’ve got a meeting at five
Possibilitat passada: I do hope they are OK. They may/ might / could have had an accident.
Possibilitat passada que no es va produir: I wish you’d drive more carefully. You might / could have
had an accident back there.
Expressió de molèstia: You might / could at least help/ have helped me!
Expressió de concessió: She may not be stunningly beautiful, but she’s a very talented actress.
Expressió de manca d’entusiasme: There’s nothing on the telly, we might/may as well go to bed.
La expressió de possibilitat futura amb expressions alternatives:
There’s a strong / real possibility that you could lose your job.
They have every / a good/ little / no chance of winning.
There’s an outside/ a slight / a fair / remote chance that we’ll arrive on time for the meeting.
5.1.5. Veu passiva i activa.
- Veu passiva:
Having been introduced in 1988, the Road Traffic Act regulates all vehicle use on UK roads.
- Causatives: Did you get Jack to drive you all the way to Leeds? Don’t worry, we’ll soon have your
car running again!
Causatives actives / passives: We made him hand the money over/ He was made to hand the
money over.
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.
6.1. Nucli. Adverbi i locucions adverbials.
6.1.1. Classes:
- Collocations: eg: sleep ... badly; fitfully; heavily; lightly; peacefully; rough; soundly; well, etc
- Restrictius.
- Actitudinals.
- Discursius.
6.1.2. Grau.
- Positiu / relatiu: pretty quickly; somewhat worse; fairly cheaply; fast enough; etc.

6.2. Modificació del nucli. Vegeu nivell avançat.
6.3. Posició dels elements del sintagma:
- Posició relativa dels elements en cadenes d’adverbis i locucions de manera, lloc i temps.

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.
7.1. Preposició i locucions preposicionals
on / for / sale; to be of interest to; without doubt; in the left-hand corner; in danger of + -ing; with
the intention of + ing, etc.
7.2. Modificació del nucli. (Vegeu nivells anteriors).
7.3. Posició dels elements del sintagma. (Vegeu nivells anteriors).
7.4. Funcions sintàctiques del sintagma preposicional: Subjecte, Comp. Agent, predicatiu, atribut,
CN i CC.
7.5. Preposition dependent adjectives. Vegeu nivell avançat.
7.6. Preposition dependent verbs:
apply for; believe in; blame somebody for something ; complain to somebody about something;
cover up for somebody; depend on; insist on; succeed in; take advanatge of; etc

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS.
1. Consolidació de les normes d’ús de les signes de puntuació.
2. Consolidació de les normes ortogràfiques i casos especials:
importance, insistence, appearance, tolerance, referring, limiting, targeting, forbidding, etc.
3. Homófons.
4. Homògrafs: Kate and Sophie have had a huge row; It was all about Kate learning to row a boat.

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS. Consolidació i ampliació de nivells anteriors
Connected speech:
Assimilation : prescribed treatment; etc.
Elision: particulary /t/ and /d/: Christmas; dustbin; must be; there could be; etc.
Linking and word boundaries: new display / nudist play; I scream / ice cream : an aim / a name;
etc.
Intrusion of non-present sounds: that’s the idea/r/ of it; far /r/away; they /j/are; blue/w/ink; etc.
Stress, energy, duration, pitch and prominence
- Word stress: polysyllabic words; words with affixes; etc.
- Stress- timed rhythm: stressed and unstressed syllables in sequence: extraordinary;
internationally; anti-establishment; computerization; etc.
- Primary and secondary stress: double-stressed words
Intonation
- Tone units: Students who had studied the language (Or )thoroughly enjoyed the play.
- Falling, rising and level intonation.
- Using intonation to express emotion: excitement, surprise, reserve, etc.
- Using intonation to mark theme and rheme.
- Chunking to aid memorization: eg: telephone numbers: double o / four four/ six four eight / two
seven double five
- Intonational turn-taking cues: high / low pitch.
- Social roles indicated by intonation: rising / falling intonation; tone units

5.2. CONTINGUTS TEMÀTICS
El tipus de textos que l’alumnat haurà de tractar quedarà determinat pel tipus d’activitat
comunicativa. El mitjà utilitzat (telèfon, ràdio, àudio, ordinador, manuscrits, etc.) influirà en el
procés de producció i recepció.
1. Perspectiva social de l’habitatge: l’evolució de les ciutats: present i passat; trasllats de
domicili, desplaçaments forçosos; llocs de residència, intercanvi de cases, tipus d’habitatges
més sol·licitats, suburbis; condicions d’habitabilitat dels habitatges, dificultats d’accés a un
habitatge; habitatges protegits; habitatges sense condicions d’habitabilitat; els esquàters;
procés
de
llogar
comprar
i
vendre
un
habitatge,etc.
2. Llei, crim i delicte: delictes comuns, ofenses i crims; denunciar un delicte; càstigs; cadena
perpètua, la pena de mort; la responsabilitat criminal; etc. Processos legals: arrest, detenció,
judicis, sentències, apel·lacions; la vida a les presons, la rehabilitació i la reinserció social; la
seguretat ciutadana, etc.
3. Serveis per a la ciutadania: serveis de salut; serveis socials; serveis d’urgències; assistència
social; l’ús de serveis públics; recursos culturals: biblioteques, parcs, centres socials; societats
civils i ONG, gestions i negociacions amb les diverses entitats; procediments bancaris,
sol·licitar un préstec o hipoteca; targetes de crèdit i dèbit, gestionar préstecs bancaris; la
immigració, actituds i comportaments de les comunitats d'acollida; processos per a obtenir la
nacionalitat; tramitacions i informes d’accidents, etc.
4. Esdeveniments i personatges destacats: coneixements bàsics sobre els governs
(parlaments i senats), les funcions de les institucions governamentals més representatives;
personatges de la història, la literatura, la política, etc; les guerres mundials; el colonialisme; la
formació de la llengua; el sufragi universal; les dones i el vot; la gent jove i el vot; etc.
5. La família i les diverses organitzacions familiars: matrimoni; divorci; violència domèstica;
segones núpcies; famílies d'acollida; adopció ;l’educació dels infants, els matrimonis
interculturals; els rituals referits al naixement, al matrimoni i a la mort; la monOgàmia i la
poligàmia, etc.
6. El món del treball: Satisfacció en el lloc de treball; igualtat; acomiadament del treball:
implicacions; intimidació i assetjament en el treball; normes internes de les empreses;
descripció de diferents llocs de treball;
problemes relacionats amb el treball, els
procediments d’entrevista i selecció en el treball; els currículums personals; els canvis de
professió; entrenament i est ratègies per sol·licitar un lloc de treball; la immigració i el treball,
treballar a altres països; les qualificacions acadèmiques; les necessitats educatives enfocades
a
l’obtenció
d’un
treball,
etc.
7. L’educació: l’ensenyament primari secundari i universitari; la formació professional; la
formació permanent, estudis; escoles i aules; educació d’adults; formalitzar documentació;
processos administratius; l’organització dels sistemes educatius a diversos països. L’educació
laica i l’educació religiosa, etc.
8. El medi ambient: el trànsit; el trànsit excessiu, la contaminació; els canvis climàtics; l’efecte
hivernacle; el concepte de sostensibilitat; tractament de residus; temes relacionats amb el
consumisme; els excessos en l’alimentació i el vestir. El assajos i la recerca sobre el medi
ambient. Contribucions personals a la sostenibilitat mediambiental (la petjada ecològica). Les
energies renovables, etc.
9. La salut física i mental: La cultura de la nutrició; la interpretació de la informació nutritiva dels
aliments; la relació entre el menjar i la bona salut; visites al metge; la interpretació de la
informació sobre una malaltia; les prescripcions mèdiques; malalties comunes més freqüents i
els seus símptomes, etc.

10.Oci i cultura: el cinema; la música i el teatre; l’esport; la televisió; les ressenyes de pel·lícules;
les formes alternatives de passar les hores d’oci; les tradicions més arrelades, les festes; les
vacances i els viatges com a mitjans per a descobrir i contrastar les diferents cultures; cultura
popular, expressions i refranys, ironia i humor, etc.
11. La publicitat i el consumisme: maneres alternatives d’adquirir productes; Internet i els seus
avantatges i desavantatges; la globalització; conseqüències ambientals del consum excessiu:
protecció dels consumidors; drets dels consumidors; reclamacions formals; les garanties dels
productes, la publicació d’anuncis; la publicitat enganyosa, etc.
12. Ciència i tecnologia: els materials, equips i mecanismes de seguretat; la recerca, els
avanços mèdics i tecnològics; la manipulació genètica i les seves implicacions ètiques;
possibles usos delictius i criminals de les noves tecnologies, etc.
13.La natura i el món animal: El comportament animal i humà; la nostra relació amb els animals;
les espècies de flora i fauna en vies d’extinció; la construcció de parcs zoològics i parcs
nacionals; el conflicte entre els animals salvatges i la població humana; etc.
14.La seguretat i el perill del món que ens envolta. Les catàstrofes naturals i les catàstrofes
provocades. La seguretat ciutadana. Els conflictes bèl·lics en el món actual. El terrorisme. Les
oscil·lacions del sistema econòmic, etc.

5.3. Repertori lèxic i lingüístic

Segons s’incrementa la complexitat de la interacció i es tracten textos més autèntics es
necessita un espectre lèxic més ampli. En aquest nivell l’alumnat ha de tenir la capacitat
de triar lliurament els temes que s’adaptin a les seves necessitats, tant de tipus general
com específic; per tant no és pot incloure un llistat d’exponents lèxics. Els trets generals
es poden definir de la següent manera:
•

Tenir un domini acurat i sòlid d’un ampli repertori lèxic encara que es facin servir
les estratègies de compensació i evitació quan es desconeix o no es recorda una
paraula o associació lèxica. Això no obstant, l’aprenent haurà de ser capaç de
buscar paraules o expressions sense fer-ho de forma evident enfront dels
interlocutors.

•

Tenir un domini acurat i sòlid d’expressions idiomàtiques i col·loquials a més d’un
ampli ventall de funcions discursives que permeten la iniciació i el manteniment del
torn de paraula.

Els aprenents necessiten, per tant,
mecanismes:








aprofundir en el coneixement dels següents

Formació de paraules (prefixos, sufixos, paraules compostes, etc.
Estructures discursives (referència pronominal,nexes entre paraules i oracions,
etc.).
Associacions lèxiques.
Frases fetes amb components preposicionals.
Fusió de paraules.
Préstecs lingüístics.
Expressions de matisos.




Expressions idiomàtiques i argot.
Verbs amb preposicions.

C1
Units 1: Cities
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
1 Housing and
homes, cities and
towns, etc.
3 Social services: city
life

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES
Speaking:
-describe city life
-add interest to stories by
emphasising and exagerating,
-reinorce and exempliy points
you've made
-talk about urban problems and
how to tackle them.

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Perect Forms: have + past participle,
have + been + past participle, etc...

City life

e.g. there have been some voices o
opposition.
I've had a car or...
Bilbao had been dominated by steel...
I wish I hadn't done it
We will have built the perect city...

-talk about changes in urban
areas

other cities may have failed

-tell stories and urban myths

having read so many good things about
it...

-rant about city/country life
Writing: A Proposal. (unit 1):
You have just had a class
discussion on how some aspects
of your own neighbourhood could
be improven. e.g. public
transport, waste collection, traffic
congestion, etc… Write a
proposal to your local council.
230-260 words.

I seem to have lost...
he is believed to have killed...

Emphasising and
exagerating
recovery and change
Binominals

C1
Unit 2: Relationships
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
5 Families and other
types of human
relationships

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:
-talk about people you know

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Would:

Describing people
Phrasal verbs

-give your impression of people
you don't know well.
-Talk about romance and science
-express opinions in more
tentative ways
-share and talk through problems

Rrelationships

C1
Unit 3: Culture and identity
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
10 personal identity
and culture

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:
challenging over generalisations
discuss different aspects of
culture and society
politely disagree with people's
opinions

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Cleft sentences:

Society and culture

the thing that annoys me…

Household objects

All I did was ….

words and phrases

what happened was….
The only place where…

express feelings and opinions
more emphatically
describe useful objects and
household jobs

Writing: Essay (1) For and
against (balanced argument) on
Multiculturalism as a feature
under the process of
globalisation. ( unit 3) 230-260
words.

etc...

C1
Unit 4: politics
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
04 Important events
and relevant people:
Politics

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:
describe politicians and their
qualities

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Conditionals:

Consequences
ways of verb groups
elections and politics

give opinions about politics
talk about consequences of
political proposals
tell jokes
talk about voting and elections

C1
Unit 5: Going out, staying in
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
10 free time and
culture

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Speaking:

Noun phrases:

Noun + of

talk about nights out

visit the 18th-century stately home.

describing books

comment on what people say

A 20-km run

change the subject

adjective order: our best multicultural
cheap eats

talk about tourism and tourists
siites
describe and review books
Essay (2) Discursive essay
(taking sides) ‘Tourism always
does a place more harm than
good’ (unit 5) 230-260 words

award-winning pantomimes

C1
Unit 6: Conlict and resolution
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
7 Education
10 Culture: Peace and
war, conlict and
resolution

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS
CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Wish and if only...

Arguments and discussions

Speaking:
-handling arguments in a
constructive manner
-defend and excuse positions
and behviour
-talk about how you'd like
things to be different
-discuss conflict and
resolution
-understand and use
extended metaphores

Conflict and resolution
Extended metaphores

C1
Unit 7: Science and Research
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

12 science and
technology

Speaking:

Passives:

Talking about science

-discuss different areas of work in
the field of science.

Forming nouns and
adjectives

-explain and discuss news stories
about science

statistics

-express surprise and disbelief
-talk about science-fiction films
-form nouns and adjectives
-discuss the uses and abuses of
statistics
Writing:
Describing processes:
A) a visa application
B) buying a property
C) a crimminal court case.
Choose one of these processes
and describe it in as much detail
as possible. (unit 6) For ideas on
how to describe processes see
student's book pg. 156.

C1
Unit 8: Nature and Nurture
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Auxiliaries:

Describing scenery

Speaking:
8. Environment
describe scenery and natural
landscapes

communicating

emphasise your opinions

animals

tell the stories behind photos

compund adjectives

talk about communication
discuss stereotypes
describe animals, their habitats
and their habits

C1
Unit 9: Work
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
6. The world of work

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking:

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Continuous forms:

Roles and tasks

describe what people do at work

adverb-adjective

signal that you are making
deductions

collocations

discuss different experiences at
work
talk about terms and conditions
of employment
discuss issues related to
dismissal and tribunlas

Writing:
An application for funding (unit 9)
180-200 words.

the world of work
vocabulary

C1
Unit 10: Health and Illness
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES
Speaking:

9 Physical and
mental health

describe different medical and
surgical procedures
use vague language
discuss different approaches to
medicine
describe things the mind and
body do
discuss issues doctors face

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Modal auxiliaries:

Operations
mind and body
nouns based on phrasal
verbs

C1
Unit 11: Play
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES
Speaking:

10. Free time and
culture: sports and
games

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Linking words and phrases:

Sports and events

talk about sports you watch or do

talking about gaming

recognise and use irony

Alliteration

discuss issues around gaming
link ideas within and across
sentences
discuss and use pplayful
language
A Report: Following a class
discussion, write a report on how
the students in our class spend
their free time (unit 11)180-200
words.

C1
Unit 12: History
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions
CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Speaking:
4 Main events and
relevant people:
History

Drammatic inversion:
describe some of the key events
in people's lives
use similes to make descriptions
more interesting
give better presentations
ask contextualised questions
after presentations
discuss important historical
events
present and debate arguments
and theories

Writing:
A review. Read one of the books
suggested and write a review.

Personal histories
similes
historical events
discussing arguments and
theories

C1
Unit 13: News and the media
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Patterns after reporting verbs:

Newspaper headlines

Speaking:
3 Services: The
Media

understan news stories better
common sayings
comment on news stories
recognise and use rhetorical
questions
discuss the issue of celebrity and
the media
report what people said
Writing:
A letter to the editor: (unit
13):Reading an English language
local newspaper you have come
across a controversial article.
Write your letter to the editor.
(180-200 words)

C1
Unit 14: Business and Economics
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Relative Clauses:

Business vocabulary

Speaking:
2 Crime: white collar
crime
6 the world of work:
Businesses and
economics

discuss different aspects of
running a company
talk about how your business is
doing
network and make small talk
discuss crime, banks and
economics
take minutes and take part in
meetings

Loanwords
Business situations

C1
Unit 15: Trends
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Prepositions:

Style and fashion

Speaking:
11 Publicity and
consumerism: fashion
and style

describe clothes and hairstyles
snowclones
repair misunderstandings
give opinions on style
discuss trends
use some snowclones
discuss the fashion industry and
its impact
define yourself in different ways
Writing:
Article (unit 15). Ethical
shopping. What fashion means to
you. (230-260 words)

verb forms and word
families

C1
Unit 16: Danger and Risk
TEMPORITZACIÓ: 3 sessions

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Talking about the future:

Accidents and injuries

Speaking:
14. Safety and
hazards in the world
we live in

describe accidents and injuries
Laws and regulations
understand and use a range of
interjections
talk about laws and regulations
discuss compensation culture
talk and think critically about texts
discuss the pros and cons of
internet use
Writing:
A letter of complaint or a claim
for compensation (unit 16): you
went on holiday and something
went wrong (an accident of some
kind) write your letter or email of
complaint. 180-200 words.

Synonyms

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CALVIÀ

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
CAPÍTOL II
Aspectes referents al curs de C2

CURS 2017 – 2018

ÍNDEX
1. DEFINICIÓ DEL NIVELL C2
2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL C 2
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS
3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL C 2
4. MATERIALS
5.CONTINGUTS
5.1. CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
5.2. CONTINGUTS TEMÀTICS
5.3. REPERTORI LÈXIC I LINGÜÍSTIC
5.4. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

1. DEFINICIÓ DEL NIVELL C 2
Segons estableix el Marc Europeu Comú de Referència el nivell C2 es classifica com un
nivell de domini operacional complet (Mastery).
Encara que el nivell C2 s’hagi definit com “un nivell de domini de la llengua”, no intenta
definir el parlant nadiu o la competència propera a la d’un parlant nadiu. El que pretén és
caracteritzar el grau de precisió, adequació i facilitat en l’ús de la llengua que tipifica la
parla dels aprenents destacats. Els descriptors calibrats inclouen els aspectes següents:
expressar matisos subtils de significat amb precisió i utilitzar amb força correcció un
repertori ampli de recursos de modificació; tenir un bon domini d’expressions idiomàtiques
i col·loquials i ser conscient del nivell connotatiu del significat; tornar enrere i reestructurar
el discurs quan es troba una dificultat. i fer-ho d’una manera tan hàbil que l’interlocutor ni
se n’adoni.
L’alumnat d’aquest nivell han de consolidar el nivell de consciència referent a la relació que
existeix entre la llengua i la cultura, i per tant, expandir el seu coneixement cultural. Els
aprenents han de poder manejar tot tipus de textos (generals i de ficció).

Han d’adaptar-se a les situacions socials que puguin sorgir i mostrar un alt grau de
flexibilitat per expressar opinions, interactuar de forma oral i escrita, i adequar i fer servir

els registres sense que això suposí cap mena de problema.
Les persones que superin aquest nivell han d’estar preparades per manejar-se sense cap
tipus de dificultat en el mon professional i universitari.
El BOE del 16 de desembre de 2009 defineix aquest nivell de la següent manera:
Els alumnes d’aquest nivell han d’utilitzar amb total naturalitat per a participar en tot tipus
de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin
comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en qualsevol
varietat de la llengua, amb un ric repertori lèxic i estructural, i que versin sobre temes tant
abstractes com concrets, fins i tot aquells que queden fora del camp d'especialitat de
l’alumnat.
Segons el MECR, la total naturalitat no implica un nivell nadiu de competència

2. OBJECTIUS GENERALS DEL NIVELL C 2
Els alumnes d’aquest nivell han de ser conscients de la relació que existeix entre la llengua, la
cultura que l’envolta i la importància dels registres. Han de desenvolupar l’afició a llegir tot tipus
de textos: general i de ficció. Han de ser capaços d’adaptar l’ús de la llengua a un ampli ventall de
situacions socials, i expressar opinió i interactuar mitjançant textos orals i escrits reconeixent i fent
un ús adient dels registres.
S’entén que les persones que superin aquest nivell estan preparats per ocupar llocs de
responsabilitat en el món del treball o per accedir a un curs universitari, entre d’altres possibilitats.
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS
3.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL NIVELL C 2
Destreses de comunicació escrita: comprensió lectora, expressió escrita i interacció.
Comprensió lectora
a) Comprendre i interpretar de forma crítica pràcticament qualsevol mena d’escrit, inclosos
textos abstractes i d'estructura complexa o textos literaris, contemporanis o clàssics, fins i
tot aquells en els quals abunden els jocs de paraules, l'argot o les expressions
idiomàtiques, col·loquials o regionals, apreciant-ne les distincions subtils d'estil i significat,
tant implícit com explícit.
b) Comprendre informes complexos, com ara un contracte de lloguer amb les implicacions
legals que comporta.
c) Comprendre correspondència, fins i tot la de naturalesa específica, que tracti qüestions
legals i administratives, com ara els aspectes d’una compravenda.
Expressió escrita i interacció

a) Escriure textos extensos amb claredat i fluïdesa que mostrin un domini de la correcció
gramatical, un coneixement ampli i precís del lèxic i un control dels registres i estils adients.
En aquest nivell els textos produïts han de mostrar una habilitat de comunicació que no
presenti dificultats per al lector.

b) Escriure cartes complexes i ben estructurades en l’estil adequat com ara una sol·licitud, un
oferiment o una reclamació a un superior, a les autoritats, als serveis socials o a un client
comercial.
c) Escriure cartes personals informals o semi formals en les quals l’alumnat pot expressar de
manera conscient matisos subtils de significat, inclosos els usos al·lusius de l'idioma.
d) Escriure un ampli ventall de textos clars i ben estructurats, expressant els punts de vista de
manera extensa; fer servir un llenguatge, un lèxic, un registre i un estil personal utilitzat
amb seguretat i total adequació al propòsit de la tasca i al destinatari de l’escrit.
e) Escriure cartes sobre temes referents a negociacions de bens i serveis d’una manera
adequada amb l’objectiu d’obtenir un resultat positiu, com ara una carta de reclamació a un
banc perquè el banc ha cobrat unes comissions molt elevades, etc.
f)

Escriure textos argumentatius i discursius, informes, o articles complexos que presentin
arguments d’una manera coherent, amb una estructura lògica i eficaç que ajudi el
destinatari a adonar-se se dels punts més significatius i a recordar-los.

g) Escriure resums o ressenyes d’obres professionals, literàries o artístiques o d’altres sobre
esdeveniments culturals, musicals o cinematogràfics.

Destreses de comunicació oral: comprensió auditiva, expressió oral i interacció.
Comprensió auditiva
a) Comprendre sense cap mena de dificultat qualsevol tipus de producció oral en directe o
emesa pels mitjans de comunicació, encara que la velocitat de parla sigui ràpida com la d’un
nadiu, a condició que l’alumne tingui temps de familiaritzar-se amb l’accent.
b) Poder seguir, encara que la comprensió no sigui del tot perfecta, conferències
especialitzades i presentacions que continguin usos col·loquials, expressions regionals o una
terminologia no familiar.
c) Comprendre acudits i al·lusions referents a un contingut cultural que no sigui
excessivament localista i ser capaç d’identificar l’ús de la ironia i el sarcasme treurer-ne les
conclusions apropiades sobre el seu ús.
d) Comprendre programes de cinema i televisió sense dificultat, i apreciar-ne l’humor, els
matisos i els significats implícits, encara que la complexitat de certes expressions o argot pot
presentar dificultats.

Expressió oral i interacció
Interacció
a) Participar sense esforç en tota mena de converses i discussions, i mostrar un bon ús
d’expressions idiomàtiques i col·loquials.
b) Presentar una descripció o una argumentació d’una manera planera i fluida en un estil
adequat al context i amb una estructura lògica i eficaç que ajudi el destinatari a adonar-se
dels punts més significatius i recordar-los.

c) Expressar-se amb fluïdesa i transmetre matisos subtils de significat amb precisió. En cas

de dificultat, l’alumne ha de poder tornar enrere, reestructurar el discurs i corregir-lo de
manera que els altres interlocutors gairebé no se n’adonin.
d) Participar en les converses de manera que el fet de no ser natiu no produeixi incomoditat a
l’interlocutor; intervenir de forma apropiada sense que les limitacions lingüístiques suposin
un impediment per a les relacions socials i personals en l’idioma objecte d’estudi.
e) Participar en discussions formals sobre temes complexos, presentant un argument
persuasiu i eloqüent, de manera que el discurs produït es pugui considerar satisfactori.
f)

Prendre i mantenir el torn de paraula fins i tot quan s’ha de respondre a preguntes i
intervencions hostils.

g) Formular contra-arguments d’una manera adequada i posant esment en l’os de les
convencions socials adients per no causar incomoditat en els interlocutors.
h) Comprendre i copsar la majoria de acudits i referències culturals.
i)

Participar plenament com a entrevistat o entrevistador i mostrar la capacitat de
mantenir el torn de paraula; estructurar el discurs i la interacció amb la seguretat que
confereix la fluïdesa i el bon domini i de la llengua.

Producció oral
a) Descriure o presentar arguments i monòlegs sostinguts que s’exposin de forma fluïda, ben
estructurada, controlada, elaborada, en un estil apropiat al context i amb una estructura
lògica que ajudi a l’auditori a adonar-se dels punts significatius i a recordar-los.
b) En adreçar-se a una audiència, presentar temes complexos amb seguretat i de forma ben
articulada. Si l’audiència no està familiaritzada amb el tema tractat, l’aprenent ha de poder
estructurar i adaptar el discurs a les necessitats i requisits dels oients. L’aprenent ha de ser
capaç reaccionar i respondre a tota mena de preguntes, fins i tot hostils, per part de
l’audiència i fer-ho sense ambigüitat. Ha de poder desviar-se d’un punt determinat quan
l’audiència ho requereix, de forma que no s’interrompi el fluïr natural del discurs.

4. MATERIALS
LLIBRE DE TEXT
Objective Proficiency. 2013. Second Edition. Cambridge. Student's book with answers
Workbook with answers
LECTURES

Notes from a Small Island, Bill Bryson
84, Charing Cross Road, Helen Hanff
The Island, Victoria Hislop
A Thousand Spledid Suns, Khaled Hosseini
A Room With a View, E.M. Forster
A Bull On The Beach: Enjoying The Good Life In Mallorca, Anna Nicholas
Many a Shadow, David Barter

The Brooklyn Follies , Paul Auster
Disgrace , J. M. Coetzee

Brooklyn, Colm Tóibín
Teacher Man, Frank McCourt
Task:
A) Students will choose two books to read. Then they will tell their teacher which books they have
chosen. (Deadline: 30 Oct.). You will then read the books.
B) You will write a review about them. You can also include your favourite quotes from the books
and add some explanations. In the final paragraph try to compare the two books you have read.
You can also try to convince the reader that the books you have chosen should (not) be on
the Reading List next year. (Deadline: April)

BLOG DEL CURS
http://englishc2.blogspot.com.es/
BLOG DEL DEPARTAMENT
http://eoicalviaenglish.blogspot.com.es/

5.CONTINGUTS
5.1. CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS
1. L’ORACIÓ SIMPLE. Consolidació i ampliació dels nivells anteriors.
1.1.

Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició.

1.1.1. Oració declarativa.
Formes el·líptiques: Vegeu nivells anteriors.
Omissió del subjecte i el verb: Vegeu nivells anteriors
Posició dels elements.
1.1.2. Oració interrogativa.
Interrogatives retòriques: Vegeu nivells anteriors.
Interrogatives parcials: Vegeu nivells anteriors.
Consolidació i ampliació de nivells anteriors: Question tags; echo questions (negative and
affirmative) with modal verbs.
Omissió del subjecte / V (Aux): Coming to the pub? Wanna a biscuit?
Disjuntives: Vegeu nivells anteriors.
1.1.3. Oració exclamativa: Vegeu nivells anteriors.
1.1.4. Oració imperativa: Vegeu nivells anteriors.
2. L’ORACIÓ COMPOSTA. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.
Expressió de relacions lògiques.
2.1. Oracions de:
- Coordinació: Amb i sense inversió: Vegeu el nivell C1.

- Concessió: Vegeu nivells anteriors.
- Oposició: Vegeu nivells anteriors.
- Comparació: Vegeu nivells anteriors.
- Causa i resultat:
participi amb -ing: Knowing that Mr Jones is a keen angler, his wife is well used to the time he
spends sitting on the river bank; etc.
Darrera de adjectiu: Aware that the plane was about to board; I ran towards the departure gate.
I felt rather nervous for I had never done a test like this before.
Amb inversió: Such was the shortage of rain that the authorities had to ration water.
So strong was the wind that many garden fences fell down.
- Finalitat: Vegeu nivells anteriors.
- Condició: But for my friends, I would never have survived that illness.
Frases condicionals de tipus hipotètiques i mixtes: We wouldn’t be in such a mess if you had put a
little more thought into the organization of this event; etc.
Frases condicionals amb inversió: Were we to stop using fossil fuels, the planet would eventually
recover from pollution; But for your help, I’d never have made it back to base camp; etc.
2.2. El·lipsis i substitució.
2.2.1. El·lipsis:
He said he would take early retirement as soon as he could and he has; etc.
2.2.2. Substitució:
I chose the roast duck, she chose the same; A: Did Mary take the letter? B: I don’t know, she might
have done; etc.
2.3. Relacions temporals.
Locucions temporals: Vegeu nivells anteriors.
Amb inversió: Rarely ....unless: Rarely do I spend money unless it is an absolute necessity;
Scarcely... when ;Scarcely had they opened the door when the alarm went off; Hardly ... than;
Hardly had we finished the first project when our team was given an even more complicated task;
Seldom would one find a vinyl record in such good condition; etc.
2.4. Estructures emfàtiques especials:
- Fronting and cleft sentences. Vegeu nivells anteriors.
- Inversió en oracions amb adverbis negatiius o restrictius:
Little did they realise that their conversations were being recorded; Only when I git home did I
realise that I had left my bag on the bus.
2.5. Revisió i consolidació de l’estil indirecte amb verbs enunciatius en un registre formal: Sam
made it exceptionally clear that he had been nowhere near the factory at the time of the break in.

3. EL SINTAGMA NOMINAL. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.
3.1. Nucli.
3.1.1. Substantiu. Collective nouns + singular verb: A flock of geese is nesting in the woods; the
jury is dining on take-away chicken; the committee meets on Thursdays; etc.
3.1.2. Gènere.
3.1.3. Número.
3.1.4. Cas. Vegeu nivells anteriors.
3.1.5. Pronoms.
- Recíprocs.
- Indefinits.
- Demostratius.
- Reflexius.
- Possessius.
3.2. Modificació del nucli. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.
Mitjançant:
- Els determinants:
Consolidació i ampliació de les normes d’ús i omissió de l’article definit: The Tower of London;
London Bridge; the Times; Time magazine; ús de l’article definit quan és pre-modificat i

posmodificat, etc.
- Quantificadors: Consolidació i ampliació de nivells anteriors
Most people enjoy going to the cinema; the cinema is the most popular form of entertainment;
etc.
- Possessive noun + gerund:
The concert was interrupted by the dogs' barking, the ducks' quacking, and the babies' squalling.
- Afixos per formar noms a partir de verbs i adjectius: scarce / scarcity; (un)ready / (un)readiness;
forgetful / forgetfulness; etc.
- Prefixos d’ús freqüent: disclosure; malpractice, etc.
- SAdj posposat: the actors nominated( for the award); somewhere relaxing, etc.
- SV : We saw Peter racing across the supermarket car park; etc
- SPrep : under cover of darkness; at no extra charge; etc.

4. EL SINTAGMA ADJECTIU. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.
4.1. Nucli
4.1.1. Classes.
- D’ús lexicalitzat (Collocations) Vegeu nivells anteriors.
- Atributiu.
- Predicatiu.
4.1.2. Grau..
- Ús del comparatiu.
- Ús del superlatiu. Intensificació.
4.2. Modificació del nucli mitjançant:
- Gradable and non-gradable adjectives
- Afixos més comuns: irksome; loathsome; awsome; tiresome; argumentative;
talkative;uncommunicative, etc.
- Oracions de relatiu: defining and non-defining.
- Oracions reduïdes de relatiu: Stumbling as he ran across the pitch, the striker managed to score
yet another goal.

5. EL SINTAGMA VERBAL. Consolidació i ampliació de nivells anteriors..
5.1. Nucli. Verb.
5.1.1. Classes:
- Transitiu / no transitiu.
- Ditransitiu.
- Verb patterns.
- Verbs lèxics (phrasal verbs).
5.1.2. Temps verbals.
Aprofundiment i consolidació dels temps verbals estudiats en nivells anteriors.
- Expressió del present.
- Expressió del passat: casos que presenten dificultats: She was to have worked in her mother’s
business, but she decided to continue with her studies.
- Expressió del futur:
La expressió de possibilitat futura amb expressions alternatives:
There is a distinct / slight / faint chance that you will have to re-sit the test.
She’s highly/ hardly likely/ unlikely to get the promotion she so wants.
- El mode subjunctiu: It’s high time you stopped wasting time and got yourself a decent job.
Should we lose our way, we’ll have no problem as Jane will have her mobile phone with her.
The doctor suggested that Sam take some time off work.
It’s abolutely essential that I be informed as soon as the managing director arrives.

5.1.3. Aspecte: Consolidació i aprofundiment de nivells anteriors.
- Duratiu.
- Habitual.
- Incoatiu.
- Iteratiu.
- Verb patterns.
- Modal verbs.
- Verbs amb significat dinàmic i d’estat:
Verbs de percepció: resemble, recognise, etc..
Verbs de comunicació: agree, deny, etc
Verbs de possessió: belong, concern, involve, etc.
Verbs de emocions: adore, appeal, despise, etc
Verbs de pensament: consider, doubt, etc.
5.1.4. Modalitat: verbs modals: Vegeu nivells anteriors.
5.1.5. Veu passiva i activa.
- Veu passiva:
Despite the theatre being awarded an 60,000 pound grant last year, further funding is being sought
through the National Lottery.
Your gas cooker has been inspected and as no fault has been found, it will be delivered once
more to your home early next week.
There are reported to have been a record number of accidents on the roads this year.

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.
6.1. Nucli. Adverbi i locucions adverbials.
6.1.1. Classes:
- Restrictius.
- Actitudinals: honestly, seriously, confidentially, personally, surprisingly, ideally, economically,
officially, obviously, clearly, surely, undoubtedly.
- Discursius: nevertheless, otherwise, etc.
6.1.2. Grau.
- Positiu / relatiu: Vegeu nivells anteriors.
6.2. Modificació del nucli: Consolidació de nivells anteriors.
6.3. Posició dels elements del sintagma:
- Posició relativa dels elements en cadenes d’adverbis i locucions de manera, lloc i temps.

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL:
7.1. Preposició i locucions preposicionals.
under cover of ; in contrast to; at no extra charge; in aid of; to be of the opinion that; in the habit of
+ ing; etc.
7.2. Modificació del nucli. (Vegeu nivells anteriors).
7.3. Posició dels elements del sintagma. (Vegeu nivells anteriors).
7.4. Funcions sintàctiques del sintagma preposicional: Subjecte, Comp. Agent, predicatiu, atribut,
CN i CC.
7.5. Preposition dependent adjectives. Vegeu nivell avançat.
7.6. Preposition dependent verbs: approve of; blame something on somebody; differ from; mistake
somebody for somebody else; regard as, etc.

Continguts ortogràfics
Consolidació de les normes ortogràfiques de nivells anteriors.

Continguts fonètics i fonològics
Consolidació dels continguts dels nivells anteriors amb èmfasi en un intent evident d’imitació del
model nadiu.

5.2. CONTINGUTS TEMÀTICS
El tipus de textos que l’alumnat haurà de tractar quedarà determinat pel tipus d’activitat
comunicativa. El mitjà utilitzat (telèfon, ràdio, àudio, ordinador, manuscrits, etc.) influirà en el
procés de producció i recepció.

1. Perspectiva social de l’habitatge: l’evolució de les ciutats: present i passat; trasllats de
domicili, desplaçaments forçosos; llocs de residència, intercanvi de cases, tipus
d’habitatges més sol·licitats, suburbis; condicions d’habitabilitat dels habitatges, dificultats
d’accés a un habitatge; habitatges protegits; habitatges sense condicions d’habitabilitat; els
esquàters;
procés
de
llogar
comprar
i
vendre
un
habitatge,etc.

2. Llei, crim

i delicte: delictes comuns, ofenses i crims; denunciar un delicte; càstigs;
cadena perpètua, la pena de mort; la responsabilitat criminal; etc. Processos legals: arrest,
detenció, judicis, sentències, apel·lacions; la vida a les presons, la rehabilitació i la
reinserció social; la seguretat ciutadana, etc.

3. Serveis per a la ciutadania: serveis de salut; serveis socials; serveis d’urgències;
assistència social; l’ús de serveis públics; recursos culturals: biblioteques, parcs, centres
socials; societats civils i ONG, gestions i negociacions amb les diverses entitats;
procediments bancaris, sol·licitar un préstec o hipoteca; targetes de crèdit i dèbit,
gestionar préstecs bancaris; la immigració, actituds i comportaments de les comunitats
d'acollida; processos per a obtenir la nacionalitat; tramitacions i informes d’accidents, etc.
4. Esdeveniments i personatges destacats: coneixements bàsics sobre els governs
(parlaments i senats), les funcions de les institucions governamentals més representatives;
personatges de la història, la literatura, la política, etc; les guerres mundials; el
colonialisme; la formació de la llengua; el sufragi universal; les dones i el vot; la gent jove i
el vot; etc.
5. La família i les diverses organitzacions familiars: matrimoni; divorci; violència
domèstica; segones núpcies; famílies d'acollida; adopció ;l’educació dels infants, els
matrimonis interculturals; els rituals referits al naixement, al matrimoni i a la mort; la
monOgàmia i la poligàmia, etc.

6. El món del treball: Satisfacció en el lloc de treball; igualtat; acomiadament del treball:
implicacions; intimidació i assetjament en el treball; normes internes de les empreses;
descripció de diferents llocs de treball;
problemes relacionats amb el treball, els
procediments d’entrevista i selecció en el treball; els currículums personals; els canvis de
professió; entrenament i est ratègies per sol·licitar un lloc de treball; la immigració i el
treball, treballar a altres països; les qualificacions acadèmiques; les necessitats educatives
enfocades
a
l’obtenció
d’un
treball,
etc.
7. L’educació: l’ensenyament primari secundari i universitari; la formació professional; la
formació permanent, estudis; escoles i aules; educació d’adults; formalitzar documentació;
processos administratius; l’organització dels sistemes educatius a diversos països.
L’educació laica i l’educació religiosa, etc.

8. El medi ambient: el trànsit; el trànsit excessiu, la contaminació; els canvis climàtics;
l’efecte hivernacle; el concepte de sostensibilitat; tractament de residus; temes relacionats
amb el consumisme; els excessos en l’alimentació i el vestir. El assajos i la recerca sobre

el medi ambient. Contribucions personals a la sostenibilitat mediambiental (la petjada
ecològica). Les energies renovables, etc.
9. La salut física i mental: La cultura de la nutrició; la interpretació de la informació nutritiva
dels aliments; la relació entre el menjar i la bona salut; visites al metge; la interpretació de
la informació sobre una malaltia; les prescripcions mèdiques; malalties comunes més
freqüents i els seus símptomes, etc.
10. Oci i cultura: el cinema; la música i el teatre; l’esport; la televisió; les ressenyes de
pel·lícules; les formes alternatives de passar les hores d’oci; les tradicions més arrelades,
les festes; les vacances i els viatges com a mitjans per a descobrir i contrastar les diferents
cultures; cultura popular, expressions i refranys, ironia i humor, etc.

11. La publicitat i el consumisme: maneres alternatives d’adquirir productes; Internet i els
seus avantatges i desavantatges; la globalització; conseqüències ambientals del consum
excessiu: protecció dels consumidors; drets dels consumidors; reclamacions formals; les
garanties dels productes, la publicació d’anuncis; la publicitat enganyosa, etc.

12. Ciència i tecnologia: els materials, equips i mecanismes de seguretat; la recerca, els
avanços mèdics i tecnològics; la manipulació genètica i les seves implicacions ètiques;
possibles usos delictius i criminals de les noves tecnologies, etc.
13. La natura i el món animal: El comportament animal i humà; la nostra relació amb els
animals; les espècies de flora i fauna en vies d’extinció; la construcció de parcs zoològics i
parcs nacionals; el conflicte entre els animals salvatges i la població humana; etc.
14. La seguretat i el perill del món que ens envolta. Les catàstrofes naturals i les
catàstrofes provocades. La seguretat ciutadana. Els conflictes bèl·lics en el món actual. El
terrorisme. Les oscil·lacions del sistema econòmic, etc.

5.3. Repertori lèxic i lingüístic

Segons s’incrementa la complexitat de la interacció i es tracten textos més autèntics es
necessita un espectre lèxic més ampli. En aquest nivell l’alumnat ha de tenir la capacitat
de triar lliurament els temes que s’adaptin a les seves necessitats, tant de tipus general
com específic; per tant no és pot incloure un llistat d’exponents lèxics. Els trets generals
es poden definir de la següent manera:


Tenir un domini acurat i sòlid d’un ampli repertori lèxic encara que es facin servir
les estratègies de compensació i evitació quan es desconeix o no es recorda una
paraula o associació lèxica. Això no obstant, l’aprenent haurà de ser capaç de
buscar paraules o expressions sense fer-ho de forma evident enfront dels
interlocutors.



Tenir un domini acurat i sòlid d’expressions idiomàtiques i col·loquials a més d’un
ampli ventall de funcions discursives que permeten la iniciació i el manteniment del
torn de paraula.

Els aprenents necessiten, per tant,
mecanismes:

aprofundir en el coneixement dels següents

 Formació de paraules (prefixos, sufixos, paraules compostes, etc.
 Estructures discursives (referència pronominal,nexes entre paraules i oracions, etc.).









Associacions lèxiques.
Frases fetes amb components preposicionals.
Fusió de paraules.
Préstecs lingüístics.
Expressions de matisos.
Expressions idiomàtiques i argot.
Verbs amb preposicions.

5.4. SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ PER UNITATS

C2
Unit 1: Ring the Changes
TEMPORITZACIÓ: 2 classes
CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
02 Crime and
punishment

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking: Themed Discussion:
Talking about change

Introduction to idioms
Phrasal verbs

Exam Folder: Word formation
Suffix endings

06 Work
08 The environment
09 Health
10 Music, Sport, the
Press

Writing:

11 Shopping

Personal Profile: My Life in 5

12 Science and
technology

Minutes. Write a personal

13 Human behaviour

class.

14 Safety and
dangers

LÈXIC

Perfect tenses

04 Historical events
05 Family

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

profile for your new English

C2
Unit 2: Expectation
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

ONTINGUTS TEMÀTICS I
CULTURALS
01 Homes
02 Crime and punishment
03 Cultural adjustments
04 Historical figures
05 Family
06 Work
07 Education
08 The environment
10 Travel, art
11 Shopping
12 Science and technology

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Aspects of the future

Collocations with traveller

Prepositional phrases

Phrases- nouns with related verbs

Speaking: Expectations
Writing: Writing: an essay. Write
a balanced discussion (essay) on
the following theme "Do people
always live up to our
expectations? What is the right
thing to do? And is it what is right
always fair?"

Have no + noun
Pronunciation: homophones

C2
Unit 3: Strange behaviour
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
02 Crime and
punishment

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking: Human and animal
behaviour

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Conditional clauses

Phrases- fixed pairs of words
Modifiers: quite, rather, fairly.

08 The environment
09 Health
13 Human behavior,
the natural world
14 Safety and
dangers

Exam folder: Open cloze, Key
word transformations

Word formation- negative adjectives

C2
Unit 4: Sweet rituals
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking: Food and ritual

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Past tenses

Collocation

04 Historical events
Compound adjectives
05 Family
09 Food
10 Travel, films,
books
11 Shopping
12 Science and
technology
13 Human behavior

Writing: Writing: a review. An
international magazine wants
readers to contribute writing a
review about a musical, opera,
concert or music event they have
recently been to.

Adjectives and idioms to do with food

C2
Unit 5: The consumer society
TEMPORITZACIÓ: 2 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
11 Shopping

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking: Advertising Shopping

Exam Folder: Multiple-choice
cloze

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Countable/uncountable noun

Phrasal verbs

Possessions

Idioms with right

Prepositions

Abstract nouns

Spelling

C2
Unit 6: The sound of music
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS TEMÀTICS
I CULTURALS
07 Education

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES
Speaking: Extended speaking
Music

10 Music
Writing: Writing: an essay.
Write a discursive essay in
response to an article on
ethical treatment of animals.

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Degrees of likelihood

Phrases with take

Pronunciation: contrastive stress

Collocations with adjectives and adverbs
Idioms with music words

C2
Unit 7: Before your very eyes
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Participle clauses

Idioms with eye

04 Historical figures

Speaking: Art and sight

10 Art

Exam folder: Multiple matching

Extended noun phrases

12 Science and
technology

Writing: A problem-solution
essay: the global refugee Crisis

Adjectives showing disapproval

13 Human behavior,
the natural world

C2
Unit 8: Urban jungle
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
01 Home

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking: City living

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Inversion

Compound adjectives

03 Services
Writing: a proposal to improve
your town.

Phrases with place

C2
Unit 9: Fitting in
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

01 Home

Speaking: Attitudes

06 Work

Exam folder: Gapped text

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Gerunds and infinitives

Idioms with come
Prefixes

11 Shopping

Linking words and phrases

13 Human behaviour

Personal appearance and personality

C2
Unit 10: Globalisation
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Expressions with turn

07 Language

Speaking: Language and culture

Reference devices

10 Culture

Writing: Writing: an article about
globalisation

Expressing wishes and preferences

11 Globalization
Pronunciation: word stress

C2
Unit 11: For better, for worse
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
05 Family

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking: Relationships

LÈXIC

Gradable and ungradable adjectives

Phrasal verbs
Idioms to do with relations

05 Relationships
13 Human behaviour

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

Exam folder: Listening: multiple
matching

C2
Unit 12: At the cutting edge
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
12 Science and
technology
13 Animals

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Speaking: Scientific advances

Passive structures

Idioms with technical words

Make a presentation

Pronunciation: stress and emphasis

Idioms with set

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Writing: a report about how the
Millennial generation is
fundamentally changing our
culture of consumption

C2
Unit 13: Save the planet
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
08 The environment
13 Animals

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking: The environment

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Direct/reported speech

Vocabulary- the environment
Register

Exam folder: Multiple-choice text
Synonyms

C2
Unit 14: Get fit, live longer
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
09 Food
09 Health
10 Sport

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking: Sport and health

Writing: a letter of complaint to
the Department of Education
outlining your concerns for school
food today

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Articles review

Register

Pronunciation: noun/verb/adjective
stress

Expressions with live
Idioms with nouns and no article
Prepositions
Word formation

C2
Unit 15: The daily grind
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
06 Work

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking: The world of work

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Purpose and reason clauses

Topic expressions
Neologisms

Exam folder: Listening: sentence
completion

Gender-specific words

C2
Unit 16: Hidden nuances
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
05 Relationships

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Speaking: Literature and the
printed word

Concessive clauses

Adjectives describing character

Writing: a review of two books
you have read this year.

Pronunciation: silent consonants

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

10 Literature
07 Education

C2
Unit 17: Defining happiness
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
04 Historical figures
09 Health
13 Human behaviour

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking: Happiness and wellbeing

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Comparison

Idioms to do with emotions
Metaphor

Exam folder: Listening: multiplechoice questions

Synonyms
Idioms to do with hardship

C2
Unit 18: On freedom
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Synonyms
04 Historical events

Speaking: Freedom

06 Work

Writing: an article outlining the
environmental measures you
think should be taken by
individuals and by governments
and evaluating their chances of
success.

13 Animals
13 Human behaviour

Review of modal verbs

Pronunciation: stress and emphasis

C2
Unit 19: The unexplained
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS
01 Home

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

Speaking: Strange places and
happenings

10 Culture

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Word order and adverbs

Adjectives describing personality
Onomatopoeia

Exam folder: Speaking
13 Human behaviour

Word formation

C2
Unit 20: A sense of humour
TEMPORITZACIÓ: 3 classes

CONTINGUTS
TEMÀTICS I
CULTURALS

FUNCIONS PRINCIPALS
ASSOCIADES

10 Humour

Speaking: Humour

13 Human behaviour

Writing: write a letter to your
teacher giving him some
feedback about the course

PRINCIPALS CONTINGUTS
LINGÜÍSTICS

LÈXIC

Uses of have, get and go
Grammar review

Phrasal verbs with go

Pronunciation: loan words

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CALVIÀ

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
CAPÍTOL III
Format i contingut de les proves de certificació (segons els models del curs 16-17)
- Bàsic
- Intermedi
- Avançat
- C1
-C2

PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL BÀSIC

Anglès

COMPRENSIÓ LECTORA
OBJECTIUS GENERALS
Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els detalls rellevants que es troben
en textos escrits breus d’estructura simple i clara, amb un vocabulari d’ús freqüent i que versin sobre temes de
la vida quotidiana.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a) Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques en rètols, anuncis públics i cartells, que es
troben a la via pública, centres comercials, restaurants, mitjans de transport o d’altres serveis o llocs públics.
b) Comprendre missatges o notes breus que contenen informació, instruccions i indicacions relacionades amb
activitats i situacions de la vida quotidiana.
c) Comprendre el contingut de la correspondència personal, com cartes, correus electrònics i postals que
inclouen textos breus i senzills sobre qüestions de la vida quotidiana.
d) Comprendre el contingut de la correspondència formal breu que es pot trobar a cartes, correus electrònics o
faxos, entre d’altres, i que versin sobre qüestions pràctiques exposades de forma senzilla.
e) Comprendre informació essencial i específica en fullets il·lustrats o a d’altres materials informatius senzills i
d’ús quotidià, com prospectes, menús, llistes, formularis, horaris, informació bàsica extreta d’Internet, pàgines
web d’estructura clara i que utilitzin un llenguatge familiar.
f) Identificar els punts principals i la informació essencial en textos breus i senzills que descriguin fets o
esdeveniments, que incloguin xifres, noms i il·lustracions, i que utilitzin principalment vocabulari d’ús freqüent,
com ara els resums de notícies en els diaris.
g) Comprendre instruccions sobre aparells d’ús freqüent, com un telèfon públic, un caixer automàtic, etc.
h) Comprendre el sentit general d’un relat o una descripció lineals.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 60 minuts
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 4
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS. Un text acompanyat de 5 preguntes d’opció múltiple amb 3
opcions. Aquesta activitat va enfocada a la comprensió general i als detalls específics del text.
MULTIPLE CHOICE LEXICAL CLOZE. Un text amb 10 espais en blanc seguit d’un exercici d’opció
múltiple amb 4 opcions, entre les quals s’ha de triar la paraula adient. Aquesta activitat va
enfocada principalment als aspectes lèxics.
MULTIPLE MATCHING EXERCISE. Diversos paràgrafs molt breus que tracten de diferents
activitats. Cal associar i relacionar unes frases amb el paràgraf corresponent. L’activitat es pot
enfocar a la comprensió específica o general del text. L’exercici consta de 5 frases. Hi pot haver
també 1 o 2 distractors (opcions errònies).
CLOZE TEXT. Un text amb 10 espais en blanc que s’han d’omplir amb el temps verbal adient.
S’inclou l’ infinitiu del verb entre parèntesi.
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COMPRENSIÓ AUDITIVA
OBJECTIUS GENERALS
Comprendre el sentit general, la informació essencial i els detalls rellevants (punts principals) que es troben en
textos breus, orals transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, megafonia, etc.) referits a assumptes
de la vida quotidiana, que presentin una estructura senzilla i clara, en un registre neutre formal o informal i que
s’articulin a una velocitat natural, però que permeti realitzar la tasca. Cal que les condicions acústiques siguin
bones i que el missatge no estigui distorsionat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a) Identificar i comprendre els punts principals, la informació específica i els detalls rellevants en missatges i
anuncis públics breus, clars i senzills que es produeixen de forma pausada i que contenen instruccions,
indicacions o altres tipus d’informació.
b) Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions senzilles, sempre que es pugui demanar
confirmació, com ara les que tenen lloc a una entitat bancària.
c) Comprendre la informació essencial i els punts principals d’allò que es diu en les converses on l’aprenent
participa, sempre que pugui demanar confirmació del que s’ha dit i que es tractin temes relacionats amb la
vida quotidiana i/o els interessos de l’alumne.
d) Comprendre el sentit general i la informació específica de converses que tenen lloc en presència de
l’alumne produïdes amb claredat i ritme pausat, en les quals l’alumne ha de poder identificar un canvi de
tema.
e) Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de missatges enregistrats en un
contestador i de programes de televisió, com ara els butlletins meteorològics o informatius, quan els
comentaris comptin amb el suport d’imatges i les condicions acústiques no dificultin l’audició.
f) Copsar la línia argumental i els episodis més importants de relats curts.

FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: 30 minuts
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
Audició d’un enregistrament de diversos textos breus que poden ser en forma de monòleg o
de conversa. Aquesta activitat va enfocada cap a l’habilitat per entendre la informació general
i específica. S’inclouen 6 preguntes d’opció múltiple a triar entre 3 opcions.
GAPPED TEXT
Audició d’un text monologat. Els examinands han de completar amb una paraula o expressió
molt bàsica un text amb 9 espais en blanc sobre l’enregistrament que han escoltat. L’activitat
va enfocada a extreure informació específica. El text que conté els espais en blanc és un
extracte del text, no la transcripció completa.
Cada text s’escolta 2 vegades.
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EXPRESSIÓ ESCRITA
OBJECTIUS GENERALS
Escriure textos que, a més de ser coherents, utilitzin adequadament els recursos de cohesió i les convencions
d’ortografia i puntuació més elementals.
Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell, els elements formals de l’idioma de tipus morfosintàctic, lèxic
i fonètic, i entendre la seva importància com instruments eficaços per millorar la comunicació.
El textos s’han de referir principalment a assumptes quotidians o d’immediata rellevància.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a) Emplenar formularis, qüestionaris i impresos relacionats amb l’activitat quotidiana dels alumnes.
b) Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de missatges senzills en els quals s’inclouen informació,
instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana.
c) Escriure correspondència personal simple, com ara per mostrar agraïment, disculpar-se o parlar d’un
mateix o d’alguna persona de l’entorn familiar, així com parlar de les condicions de vida, del treball, dels
amics o de les diversions.
d) Fer descripcions senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes o descriure el que ens plau o
desplau.
e) Escriure correspondència formal senzilla i breu per sol·licitar un servei, demanar informació, demanar
disculpes o donar informació sobre un mateix o el seu entorn.
f) Escriure instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com ara una recepta o les
indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre d’altres.
g) Narrar de forma breu i elemental històries imaginades o activitats i experiències personals del passat,
utilitzant de manera simple però coherent les formes verbals i els connectors bàsics per articular la
narració.

FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: 60 minuts
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
PRIMERA PART: 80 paraules aproximadament.
Els examinands han de fer un escrit en forma de nota, correu electrònic, postal o invitació.
Aquesta part inclou una única tasca obligatòria.
SEGONA PART: 120 paraules aproximadament.
Els examinands han d’escriure un text narratiu o descriptiu molt senzill emmarcat en un
context comunicatiu.
Aquesta part inclou dues opcions a escollir.
No es permet l’ús del diccionari ni de cap altre instrument de consulta.
Els candidats han d’ajustar-se a la tasca i al gènere de text requerit. La seva producció ha de
ser ADEQUADA en tot moment al propòsit, intenció i registre del text.
Els candidats han d’ajustar-se a l’extensió requerida; els textos massa curts o massa llargs
poden rebre una qualificació negativa.
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Com s’avalua l’expressió escrita?
S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes següents:

CRITERI
Adequació

Cohesió i coherència

Riquesa de vocabulari i
d’estructures
Correcció

EL QUE S’AVALUA
L’assoliment de la tasca; desenvolupament dels punts proposats,
l’adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació;
l’extensió o nombre de paraules que s’hagi estipulat i que l’escrit s’ajusti al
format requerit (carta, nota informal, narració, ... )
Organització sintàctica de la informació, de les idees i del manteniment de
la línia discursiva. Es reflecteix per mitjà de la disposició i unió d’oracions i
paràgrafs, l’ús de mecanismes de referència (pronoms, cadenes lèxiques,
seqüenciació temporal, l’ús adequat dels signes de puntuació).
La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. Es valora l’ús
de vocabulari i estructures complexes.
L’ús del lèxic i de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar
un grau de correcció adient als requisits del nivell.

EXPRESSIÓ ORAL
OBJECTIUS GENERALS
Produir textos orals bàsics des del punt de vista gramatical i lèxic sobre aspectes personals i quotidians en
llengua estàndard i en comunicació cara a cara.
Comunicar-se de forma bàsica però comprensible, encara que sigui necessari utilitzar ben sovint mitjans no
verbals per mantenir la comunicació, així com sol·licitar la repetició o aclariment d’algun punt o paraula. En
aquest nivell, l’alumne probablement farà moltes pauses per buscar expressions i, en alguns casos, pot ser
necessària la cooperació dels interlocutors.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a) Presentar davant una audiència un comunicat breu, prèviament assajat; per exemple, per presentar-se a
un mateix o a uns altres.
b) Parlar breument d’un mateix i dels aspectes més rellevants de la pròpia experiència, com ara activitats
habituals, el que plau o desplau, el que és essencial sobre vivències (experiències) personals i
esdeveniments.
c) Prendre part de manera molt bàsica en transaccions i gestions senzilles relacionades amb temes
d’informació personal, nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com en la comunicació essencial
sobre béns i serveis quotidians, com ara restaurants o transports, entre d’altres.
d) Participar en entrevistes, per exemple de treball, i poder respondre a preguntes bàsiques i directes sobre
aspectes personals.
e) Participar en converses breus i molt bàsiques en les quals s’estableix contacte social i s’intercanvia
informació, com ara salutacions i comiats; agraïments i disculpes; invitacions i respostes; demostracions
d’interès per l’estat dels altres i altres converses sobre aspectes personals, assumptes quotidians o
d’immediata necessitat, en les quals s’expressen opinions i sentiments molt senzills, sempre i quan es
compti amb la repetició de les produccions orals o la cooperació dels interlocutors.
En aquestes situacions s’espera que els alumnes reaccionin de forma adient a les intervencions dels altres.
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FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: un màxim de 10 minuts (els quals inclouen el temps de preparació)
Valoració de la prova: 25%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques i desenvolupament de la prova:
La prova es durà a terme de forma individual.
L’examinand seleccionarà 2 temes a l’atzar i entre ells n’ha de triar 1 per a l’intercanvi
comunicatiu.
Posteriorment el candidat disposarà de 3 minuts per a la preparació de la prova.
PRIMERA PART
S’inclouen 1 o 2 fotografies que es refereixen als temes d’aquest nivell. El candidat ha de
descriure-les i parlar sobre elles durant 1 o 2 minuts.
SEGONA PART
El candidat ha de respondre les preguntes que tracten sobre diversos temes de la vida
quotidiana, totes elles referides als temes curriculars. Aquestes preguntes no van
acompanyades de fotografies ni d’altres suports gràfics. L’examinand pot fer altres preguntes
que no apareixen en el full de l’alumne. Aquesta part té una durada de 2 a 3 minuts.

Com s’avalua l’expressió oral?
Es tenen en compte els aspectes següents:

CRITERI
Fluïdesa
Correcció
Vocabulari

Pronunciació

Resposta
interactiva

EL QUE S’AVALUA
La capacitat de l’alumne per produir un discurs oral adequat al nivell corresponent
que sigui coherent amb la tasca i la situació comunicativa.
L’ús de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar un grau de correcció
adient als requisits del nivell. Es valora l’ús d’estructures complexes.
La varietat i precisió en l’ús del lèxic de manera que el desenvolupament de la tasca
no es vegi limitat per la manca dels coneixements lèxics necessaris, els quals inclouen
principalment la capacitat per parafrasejar eficaçment en front de les dificultats de
producció.
Els intercanvis comunicatius s’han de produir de manera que l’interlocutor no tingui
dificultats per entendre l’alumne. A mesura que avancen els nivells, l’alumne ha de
mostrar un domini més profund de la pronunciació de les paraules i dels patrons
d’entonació.
La capacitat d’interactuar amb altres interlocutors, mostrant un repertori
d’estratègies comunicatives adequades al nivell. En l’intercanvi amb l’examinador, el
candidat ha de mostrar la capacitat d’entendre i respondre de manera apropiada a
allò que se’l demana.

A les proves d’ús de la llengua, comprensió lectora i comprensió auditiva, cada ítem es valora amb 1
punt. Per tal d’aprovar l’examen s’han d’aprovar totes i cadascuna de les parts amb un 60% de
respostes correctes.
La nota d’aprovat s’estableix en 5 punts (una vegada feta la conversió del 60%). Les parts no
aprovades tenen la possibilitat de ser recuperades en la convocatòria extraordinària de setembre.
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ÀREES TEMÀTIQUES PER AL NIVELL BÀSIC
Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits
personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de
naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència,
formació i estudis, professió o ocupació, família, gustos i preferències, aparença física, trets
més característics de la personalitat, estat d’ànim, experiències personals).
Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa
instal·lacions i estris de la llar, reparacions), ciutat/camp, zona on es viu (el barri, la ciutat, el
camp), regió i país.
Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball
(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de treball,
obligacions familiars i laborals).
Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats
intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els
instruments musicals.
Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets,
preus i horaris. El trànsit. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament
(lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més comuns.
Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions,
contactes per correu.
Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties més comunes i freqüents,
consultes i cures mèdiques.
Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i
tasques.
Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors),
estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, bancs, restaurants, bars, formes de
pagament i reclamacions.
Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes,
menús, locals de menjars i begudes.
Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei, la
policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les
tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio.
Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cura del medi ambient.
Ciència i tecnologia: avenços científics, mitjans tecnològics.
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COMPRENSIÓ LECTORA
OBJECTIUS GENERALS
Comprendre el sentit general, la informació essencial, les idees principals i els detalls més rellevants que es
troben en textos escrits clars i ben organitzats, produïts en llengua estàndard i sobre temes generals, temes
actuals o d’altres menys rutinaris relacionats amb les àrees d’especialitat dels aprenents.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a)

Comprendre rètols, cartells, prospectes, fullets i manuals amb instruccions, indicacions i informació
rellevant sobre el funcionament i la utilització de productes o serveis.
b) Comprendre cartes, notes personals i missatges que continguin descripcions d’esdeveniments, de
sentiments i de desitjos amb l’objectiu de mantenir correspondència.
c) Comprendre la informació rellevant d’escrits quotidians oficials i textos breus referents a l’entorn dels
alumnes, com ara cartes i documents; informes i memoràndums, entre d’altres.
d) Comprendre els punts significatius de textos periodístics senzills sobre temes quotidians amb un lèxic
habitual o propi del entorn dels aprenents.
e) Comprendre amb suficient detall els missatges en textos adreçats als alumnes, com ara els referents al seu
entorn acadèmic.
f) Comprendre lectures adients al nivell (originals o adaptades), seguint el desenvolupament argumental i
mantenint viu l’interès pel text, sense que la lectura es vegi dificultada per una morfosintaxi i un lèxic
massa complexos, i sempre que la major part des elements desconeguts pugui ser interpretada a partir del
context.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 45 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
Un text acompanyat de preguntes d’opció múltiple amb 4 opcions. L’activitat consta de 7
preguntes. Aquesta activitat va enfocada a la comprensió general i detallada del text.
MULTIPLE MATCHING EXERCISE
Un text compost de diversos paràgrafs que tracten de diferents persones, objectes o activitats.
La tasca consta de frases o preguntes que s’han d’associar i relacionar amb els paràgrafs
corresponents. L’activitat va enfocada principalment cap a la comprensió detallada del text.
L’exercici conté 8 frases. No s’inclouen distractors (opcions errònies).
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COMPRENSIÓ AUDITIVA
OBJECTIUS GENERALS
Comprendre la informació general, les idees principals i els detalls més rellevants en textos orals estructurats
amb claredat, produïts en llengua estàndard i articulats a velocitat pausada emperò natural. Aquests textos
poden ser transmesos directament o per mitjans tècnics, sempre que les condicions acústiques siguin
adequades i es pugui tornar a escoltar el que s’ha dit.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a)

Comprendre la informació principal i els detalls rellevants d’anuncis i missatges orals que continguin
instruccions senzilles, indicacions clares o altres tipus d’informació sempre que el discurs sigui clar, la
velocitat normal i es tractin temes quotidians o de la vida professional expressats en llengua estàndard.

b) Comprendre converses sobre aspectes quotidians que es produeixen entre dos interlocutors en presència
de la persona aprenent, les quals no siguin lingüísticament complexes ni tampoc estiguin distorsionades
pel soroll ambiental.
c)

Comprendre, en relació directa amb un interlocutor que parla pausadament, informació relativa a
situacions personals, fets, esdeveniments i necessitats de la vida quotidiana

d) Comprendre, en comunicacions telefòniques, enunciats relatius a necessitats materials i relacions socials
de la vida quotidiana, sensacions físiques i sentiments formulats explícitament i opinions personals.
e) Comprendre els punts principals exposats en converses que tinguin lloc entre un nombre reduït
d’interlocutors, identificant els canvis de tema, sempre que el discurs s’articuli amb claredat i en llengua
estàndard.
f)

Comprendre gran part del que es diu en presentacions i xerrades curtes i senzilles sobre temes familiars a
condició que s’articulin amb claredat i en llengua estàndard.

g)

Comprendre el contingut essencial de les negociacions i gestions comercials més habituals.

h) Poder seguir discussions i debats senzills sobre temes de l’entorn dels alumnes.
i)

a)

Comprendre la informació continguda en documents enregistrats senzills i en llengua estàndard referits a
temes habituals o de l’entorn de l’aprenent, sempre que aquests textos es puguin escoltar més d’una
vegada.
Comprendre la informació essencial de programes de la ràdio, la televisió i representacions artístiques,
que tractin temes quotidians, emesos i expressats amb claredat i en llengua estàndard. En poden ser
exemples les entrevistes, els programes informatius, els temes d’actualitat, els magazines radiofònics o
els reportatges i col·loquis sobre temes no especialitzats.

j)

Comprendre les idees principals de seqüències de pel·lícules o en les quals el llenguatge sigui clar i senzill
i tan la imatge com l’acció ajudin a comprendre l’argument.

k)

Poder seguir instruccions relacionades amb tasques d’orientació, processos senzills o funcionament
d’aparells tècnics habituals.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 30 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
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Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
S’escolta un enregistrament que conté un diàleg o, alternativament, diversos textos breus que
poden ser en forma de monòleg o de conversa. L’activitat va enfocada cap a l’habilitat per
entendre la informació general i específica. S’inclouen de 7 a 8 preguntes d’opció múltiple a
triar entre 3 opcions.
GAPPED TEXT
S’escolta un text en forma de monòleg. Els examinands han de completar un text amb 12-13
espais en blanc amb les paraules o expressions breus adients. L’activitat va enfocada a
extreure informació específica. El text en el qual hi figuren els espais en blanc conté frases del
text que els examinands han escoltat, no la transcripció completa.
Cada text s’escolta dues vegades.

ÚS DE LA LLENGUA
OBJECTIUS GENERALS
Aquesta prova avalua la competència lingüística en els aspectes següents: sintaxi, morfologia, lèxic i actes
comunicatius.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 60 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 4
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE LEXICAL CLOZE
Un text amb un total de 15 espais seguits de preguntes d’opció múltiple amb 4 opcions. El text
va prioritàriament enfocat cap a la precisió lèxica.
OPEN CLOZE
Un text amb 10 espais en blanc, enfocat principalment a la gramàtica textual (nexes senzills i
comuns).
GAPPED TEXT (Mixed Words).
Un text amb 12 espais en blanc. Les paraules que s’han fer servir per omplir els buits es
presenten de forma desordenada. S’hi afegeixen 2 distractors (opcions errònies). Aquesta
activitat va prioritàriament enfocada cap a la precisió lèxica i gramatical.
CLOZE TEST (Verb Tenses).
Un text amb 13 espais en blanc que s’han d’omplir amb el temps i forma verbal adequats.
Aquesta activitat va enfocada cap a l’ús correcte de les formes i els temps verbals. S’inclou
l’infinitiu del temps verbal entre parèntesi.
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EXPRESSIÓ ESCRITA
OBJECTIUS GENERALS
Escriure textos senzills i cohesionats sobre temes generals i quotidians, o d’altres menys rutinaris d’interès
personal en els quals es demana o transmet informació; es narren històries; es descriuen experiències,
esdeveniments (reals o imaginats), sentiments, reaccions, desitjos i aspiracions; es justifiquen opinions i
s’exposen plans, arguments i intencions.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a)

Escriure textos reals o imaginaris sobre temes quotidians o del entorn de l’alumnat que mostrin la
capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar amb coherència i correcció les idees i exposar-les amb
precisió utilitzant els registres adients.
b) Escriure notes personals, missatges, instruccions i anuncis que continguin detalls sobre qualsevol activitat,
producte o servei, els quals siguin comprensibles per a qualsevol lector.
c) Escriure correspondència personal on es transmeten emocions, es comenten i ressalten fets o
experiències, es comuniquen notícies, es donen i justifiquen punts de vista propis.
d) Escriure correspondència formal breu i senzilla de tipus comercial o professional relativa als interessos dels
aprenents, els quals hauran de produir informació objectiva al voltant de temes inclosos en el llistat de
continguts temàtics.
e) Escriure ressenyes i informes senzills on es destaquen aspectes significatius i s’inclouen els detalls
rellevants establerts per la tasca que s’ha de dur a terme.
f) Mostrar un domini suficient del vocabulari i de les estructures per poder produir una àmplia varietat de
textos que s’utilitzen en situacions de la vida quotidiana, encara que es donin interferències i es facin servir
reformulacions o solucions alternatives quan no es coneix una expressió o una paraula.

FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: 75 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
PRIMERA PART: entre 100 i 120 paraules aproximadament.
Els examinands han de fer un escrit amb propòsit comunicatiu, el qual ha de contenir un
missatge concret i específic en forma de correu electrònic, invitació, carta formal breu o nota
informativa o amb instruccions, etc.
Aquesta part inclou una única tasca obligatòria.
SEGONA PART: entre 175 i 200 paraules aproximadament.
Els examinands han de fer un escrit on mostrin la capacitat de comunicació a través de la
narració de fets, descripció de llocs i/o persones, anotacions o diaris de viatge, ressenyes
senzilles, etc.
En aquesta part, els examinands han de triar només una de les 2 opcions proposades.
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No es permet l’ús del diccionari ni de cap altre instrument de consulta.
Els candidats han d’ajustar-se a la tasca i al gènere de text requerit. La seva producció ha de
ser ADEQUADA en tot moment al propòsit, intenció i registre del text.
Els candidats han d’ajustar-se a l’extensió requerida; els textos massa curts o massa llargs
poden rebre una qualificació negativa.

Com s’avalua l’expressió escrita?
S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes següents:

CRITERI
Adequació

EL QUE S’AVALUA

L’assoliment de la tasca; desenvolupament dels punts proposats,
l’adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació;
l’extensió o nombre de paraules que s’hagi estipulat i que l’escrit s’ajusti al
format requerit (carta, nota informal, narració, ... )
Organització sintàctica de la informació, de les idees i del manteniment de
Cohesió i coherència
la línia discursiva. Es reflecteix per mitjà de la disposició i unió d’oracions i
paràgrafs, l’ús de mecanismes de referència (pronoms, cadenes lèxiques,
seqüenciació temporal, l’ús adequat dels signes de puntuació).
Riquesa de vocabulari i La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. Es valora l’ús
de vocabulari i estructures complexes.
d’estructures

Correcció

L’ús del lèxic i de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar
un grau de correcció adient als requisits del nivell.

EXPRESSIÓ ORAL
OBJECTIUS GENERALS
Expressar-se i interactuar en textos orals ben organitzats i adequats als interlocutors i al propòsit comunicatiu.
Els aprenents han de fer-se comprendre amb una correcció, fluïdesa i espontaneïtat que permetin mantenir la
interacció encara que resultin evidents l’accent estranger i les pauses per planejar el discurs o corregir errors, i
encara que sigui necessària la cooperació per part dels interlocutors.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a)

Fer presentacions i comunicats breus, preparats amb antelació, sobre temes de l’entorn de l’aprenent, els
quals han de ser clars i ben estructurats. Els alumnes han de poder contestar de forma simple les
preguntes dels oients amb un cert grau d’espontaneïtat i fluïdesa .
b) Participar amb eficàcia en una entrevista. Quan no hi hagi un guió o qüestionari prèviament elaborat,
l’aprenent haurà de ser capaç de reaccionar adequadament, per tal que no es trenqui la comunicació.
c) Produir, en relació directa amb un interlocutor o en comunicacions telefòniques, enunciats relatius a
necessitats de la vida quotidiana, fets i esdeveniments, estats físics, sensacions, sentiments, relacions
socials, experiències personals actituds, opinions i creences pròpies, i expressar acord i desacord. En
aquest nivell encara són gaire freqüents les pauses, reformulacions i repeticions.
d) Prendre part activa en converses no gaire complexes amb un nombre reduït d’interlocutors, en les quals es
narri o descrigui algun fet, s’exposin idees i arguments, es defensin i justifiquin punts de vista, es formulin
hipòtesis, s’expressi acord o desacord, es comparin i contrastin alternatives i s’aportin conclusions o es
facin plans, encara que es produeixin freqüents pauses i vacil·lacions en seqüències d’una certa extensió.
e) Fer front a situacions menys rutinàries que poden tenir lloc en comerços, oficines de correus o entitats
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bancàries entre d’altres. En poden ser exemples retornar una compra defectuosa, formular una queixa o
fer una reclamació .
f) Prendre part de manera eficaç en transaccions i gestions que requereixen un cert nivell de formalitat, tot
exposant el que es vol dir amb prou claredat, mostrant la capacitat de negociar els aspectes corresponents.
En poden ser exemples organitzar un viatge o canviar moneda entre d’altres.
g) Intervenir amb certa eficàcia en discussions, debats i col·loquis sobre temes generals, o relacionats amb els
interessos dels aprenents.
h) Narrar històries curtes, documentals o trames de llibres llegits adients al nivell, donar-ne l’opinió personal,
explicar el contingut general i alguns detalls rellevants. Els aprenents han de ser capaços de respondre a
preguntes complementàries que requereixin aclariment de detalls.
i) Explicar com s’ha de fer alguna cosa mitjançant unes instruccions clares i coherents.
j) Produir, amb cert detall, descripcions sobre temes o objectes familiars.
k) Continuar desenvolupant la capacitat d’actuar i reaccionar de manera adequada davant el que han dit i fet
altres persones.

FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: un màxim de 15 minuts (els quals inclouen el temps de preparació)
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques i desenvolupament de la prova:
La prova es du a terme en parelles.
Els candidats compten amb 7 minuts per preparar la prova. Aquest temps s’ha de gestionar
eficaçment per preparar tant el torn en parelles com el torn individual.
No es permet dur cap tipus de guió a l’examen, ni es permet l’ús de diccionari ni de cap altre
instrument de consulta.
Els alumnes han de triar a l’atzar 2 activitats de les quals en seleccionen una. Si els examinands
no es posen d’acord sobre la elecció del tema, el tribunal decidirà quina activitat de les 2 han
de dur a terme obligatòriament.
Les tasques que els candidats han de desenvolupar es refereixen als 14 temes curriculars.
La primera part de la prova consta d’una tasca a desenvolupar en parelles. La segona part
correspon a un monòleg. Les tasques individuals (monòlegs) tracten aspectes diferents del
tema seleccionat.
PRIMERA PART (INTERACCIÓ)
Una tasca conjunta durant la qual els examinands han de parlar del tema que hagin triat guiats
per les preguntes i les imatges que s’inclouen per donar suport al desenvolupament del tema.
No cal fer una descripció detallada de les fotografies. Aquesta part té una durada d’uns 3
minuts aproximadament.
SEGONA PART (MONÒLEG)
Una tasca individual durant la qual cada examinand ha de desenvolupar aspectes diferents o
més concrets del tema que s’ha tractat en la primera part de la prova. Aquesta part es basa en
unes 4 preguntes o indicacions de les quals l’examinand n’ha de triar 2. No hi ha cap fotografia.
Aquesta part té una durada d’uns 2 minuts aproximadament.
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En acabar aquesta fase, si els examinadors ho consideren adient, poden plantejar preguntes
sobre el contingut de les intervencions dels examinands.

Com s’avalua l’expressió oral?
CRITERI
Fluïdesa
Correcció
Vocabulari

Pronunciació

Resposta
interactiva

EL QUE S’AVALUA
La capacitat de l’alumne per produir un discurs oral adequat al nivell corresponent
que sigui coherent amb la tasca i la situació comunicativa.
L’ús de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar un grau de correcció
adient als requisits del nivell. Es valora l’ús d’estructures complexes.
La varietat i precisió en l’ús del lèxic de manera que el desenvolupament de la tasca
no es vegi limitat per la manca dels coneixements lèxics necessaris, els quals inclouen
principalment la capacitat per parafrasejar eficaçment en front de les dificultats de
producció.
Els intercanvis comunicatius s’han de produir de manera que l’interlocutor no tingui
dificultats per entendre l’alumne. A mesura que avancen els nivells, l’alumne ha de
mostrar un domini més profund de la pronunciació de les paraules i dels patrons
d’entonació.
La capacitat d’interactuar amb altres interlocutors, mostrant un repertori
d’estratègies comunicatives adequades al nivell. En l’intercanvi amb l’altre
examinand, els candidats han de mostrar la capacitat d’adaptar-se a les normes del
torn de paraula i ser capaços de cooperar en el desenvolupament de la conversa.

A les proves d’ús de la llengua, comprensió lectora i comprensió auditiva, cada ítem es valora amb 1
punt. Per tal d’aprovar l’examen s’han d’aprovar totes i cadascuna de les parts amb un 60% de
respostes correctes.
La nota d’aprovat s’estableix en 5 punts (una vegada feta la conversió del 60%). Les parts no
aprovades tenen la possibilitat de ser recuperades en la convocatòria extraordinària de setembre.

ÀREES TEMÀTIQUES PER AL NIVELL INTERMEDI
Les àrees temàtiques, o nocions específiques, són generalment coincidents amb les
proposades per al nivell bàsic. No obstant això, la complexitat del lèxic i de les estructures que
s’utilitzin en el tractament dels temes consignats ha de respondre als objectius d’aquest nivell.
En aquests objectius s’han assenyalat també alguns dels aspectes que els alumnes d’aquest
nivell han de ser capaç de comprendre o produir a partir les àrees temàtiques següents:
Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits
personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de
naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència,
formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter, religió, gustos i preferències,
aparença física, trets més característics de la personalitat, estat d’ànim, experiències
personals).
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Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa
instal·lacions i útils de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es viu (el barri,
la ciutat, el camp), regió i país. En aquest nivell es poden incloure temes sobre la flora i fauna
de l’entorn de l’aprenent.
Activitats de la vida diària en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball
(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de treball,
projectes, obligacions familiars i laborals).
Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats
intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els
instruments musicals. En aquest nivell es poden tractar temes com la premsa, les revistes, el
periodisme, etc.
Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets,
preus i horaris. El trànsit. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament
(lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més comuns, entrada i sortida
d’un país, direccions, senyals de trànsit, etc.
Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions,
contactes per correu ordinari i electrònic, pertinença a clubs o societats. En aquest nivell es
poden incloure de forma general temes sobre criminalitat i justícia.
Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties més comunes i freqüents,
consultes i serveis mèdics. En aquest nivell es poden incloure temes sobre benestar personal,
accidents i assegurances.
Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i
tasques. En aquest nivell es poden tractar temes relacionats amb les qualificacions i
certificacions vocacionals i acadèmiques.
Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors),
articles domèstics, estris bàsics del col·legi o del treball; preus, moneda, bancs, restaurants,
bars, formes de pagament, reclamacions, requisits per als fumadors i no fumadors, etc.
Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes,
menús, restaurants.
Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei,
comissaries de policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les
tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio, En aquest nivell es poden
incloure temes sobre les habilitats per expressar-se i per establir comunicació.
Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions i cura del medi ambient.
Ciència i tecnologia: avenços científics i mitjans tecnològics.
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COMPRENSIÓ LECTORA
OBJECTIUS GENERALS
Comprendre textos escrits de caràcter general o específic, encara que el domini del vocabulari no sigui absolut,
utilitzant fonts de referència i manifestant aquesta comprensió mitjançant la producció de tasques
específiques.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a) Llegir de forma comprensiva textos extensos i complexos (correspondència, premsa contemporània,
articles i informes professionals, literatura, instruccions, etc.) sobre una àmplia varietat de temes.
L’alumne ha de ser capaç d’identificar les idees més rellevants i adquirir una comprensió més profunda
de la cohesió lèxica i gramatical per entendre l’estructura del text.
b) Comprendre textos o informes especialitzats, encara que no pertanyin al camp d’interès dels alumnes.
Per assolir aquest objectiu freqüentment s’hauran de consultar fonts com ara el diccionari o els mitjans
tecnològics.
c) Reconèixer opinions i punts de vista procedents de textos escrits que presenten un cert nivell de
complexitat lingüística.
d) Comprendre instruccions complexes i extenses que incloguin detalls i condicions específiques, rellegint
el text si és necessari.
e) Utilitzar diferents estratègies de lectura i ser capaç d’inferir significats a partir del context lingüístic o
extralingüístic utilitzant, quan calgui, el diccionari com eina d’aprenentatge.
f) Desenvolupar l’interès per la lectura autònoma de textos i obres en la llengua objecte d’estudi.
g) Llegir de forma expressiva adaptant l'estil de lectura a la naturalesa del text i posant especial atenció a
la pronunciació i l’entonació.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 60 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
Un text extens acompanyat de 8 preguntes d’opció múltiple de 4 opcions. Aquesta activitat va
enfocada a la comprensió general i específica del text.
MULTIPLE MATCHING EXERCISE
Un text compost de diversos paràgrafs que tracten de diferents persones, objectes o activitats.
L’activitat consta de frases o preguntes que s’han d’associar i relacionar amb els paràgrafs
adients. L’activitat va enfocada principalment a copsar la informació específica dels textos.
L’exercici inclou 12 preguntes sense distractors (opcions errònies).
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COMPRENSIÓ AUDITIVA
OBJECTIUS GENERALS
-Escoltar i comprendre un interlocutor o un discurs retransmès que tracta temes de la vida personal,
acadèmica, social o professional, sempre que estigui ben estructurat i el nivell de llengua no sigui
excessivament idiomàtic.
-Comprendre discursos complexos i extensos des del punt de vista lingüístic i argumental i identificar no
només les idees principals sinó també la majoria de les complementàries.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a) Comprendre converses formals i informals entre parlants nadius, encara que la participació suposi
algun esforç i impliqui l’adaptació del discurs.
b) Comprendre les idees principals i els detalls rellevants de conferències, xerrades i altres formes de
presentació acadèmica i professional de una certa complexitat lingüística.
c) Comprendre el material enregistrat procedent dels mitjans de comunicació i identificar el contingut,
els punts de vista i opinions implícites, l’estat d’ànim i la intenció comunicativa del parlant.
d) Reconèixer i poder discriminar els elements fonològics i fonètics com els sistemes vocàlics i
consonàntics, els patrons de ritme, accentuació i entonació de paraules aïllades, frases i textos.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 45 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
S’escolta un enregistrament en forma de monòleg o de conversa. L’activitat va enfocada a
l’habilitat per entendre la informació general i específica, així com les intencions dels parlants
del text oral. S’inclouen 8 preguntes d’opció múltiple a triar entre 3 opcions.
GAPPED TEXT
S’escolta l’enregistrament d’un monòleg en el qual falten paraules o expressions. Seguidament
els examinands han de completar un text escrit, el qual conté 12 espais en blanc, amb les
paraules o expressions breus adients. L’activitat va enfocada cap a extreure informació
específica. El text en el qual hi figuren els espais en blanc conté frases del text que els
examinands han escoltat, no la transcripció completa.
Cada text s’escolta dues vegades.

2

PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL AVANÇAT

Anglès

ÚS DE LA LLENGUA
OBJECTIUS GENERALS
Aquesta prova avalua fonamentalment la competència lingüística en els aspectes següents: sintaxi,
morfologia, lèxic i actes comunicatius.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 60 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 4
Tipus de tasques:
OPEN CLOZE TEST
Un text amb 10 espais en blanc, enfocat principalment a la gramàtica textual (coherència i
cohesió internes del text) i a la utilització de nexes i connectors.
WORD-BUILDING
Un text amb 10 espais en blanc. S’adjunten les paraules a partir de les quals s’ha de formar una
paraula que s’adapti al context. S’ha de completar l’espai en blanc amb aquesta nova paraula.
L’enfocament és prioritàriament lèxic.
MULTIPLE CHOICE LEXICAL CLOZE
Un text amb 10 espais seguit de preguntes d’opció múltiple amb 4 opcions. El text va
prioritàriament enfocat a la precisió lèxica.
TRANSFORMATIONS
Exercicis en els quals s’han de transformar textos breus o frases. S’inclou el començament i el
final del text que s’ha de completar amb les paraules adients. S’inclou també una paraula clau
(prompt). L’enfocament és lèxic i gramatical; s’ha de mostrar l’habilitat d’expressar un
missatge de forma diferent a la proposada utilitzant entre 3 i 6 paraules. L’activitat consta de 5
frases.
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EXPRESSIÓ ESCRITA
OBJECTIUS GENERALS
Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre diversos temes que poden referir-se als camps
d’especialització dels aprenents; manejar informació i arguments procedents de diverses fonts i utilitzar
diversitat d’estils i intencionalitats comunicatives.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a) Descriure fets i experiències, reals o imaginades, expressant clarament la relació entre les idees
exposades i adaptant el discurs al gènere literari escollit.
b) Escriure ressenyes en les quals s’expressi clara i detalladament l’opinió personal sobre un llibre, una
pel·lícula, una obra de teatre, etc.
c) Escriure cartes personals i formals, notes, enquestes, informes i assajos, sobre temes variats incloent la
descripció de fets i experiències, la diversitat d’opinions i els arguments a favor i en contra sobre
diversos temes. Cal emprar un lèxic ric i variat i una àmplia diversitat d’estructures i formats lingüístics.
d) Escriure articles d’opinió (cartes al director, revistes de l’escola, etc.) o informes que desenvolupin
sistemàticament un argument, destacant els aspectes significatius i oferint detalls rellevants que
serveixin de suport.
e) Elaborar diversos textos i resums integrant la informació i els arguments obtinguts de diverses fonts.
f) Intercanviar informació, opinió, punts de vista i sentiments sobre fets i experiències en un context
informal mitjançant cartes o correu electrònic, utilitzant la llengua amb eficàcia.
g) Mostrar interès per presentar els escrits de forma cuidada, respectant les normes ortogràfiques.

FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: 1 h 30 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
PRIMERA PART: entre 130 i 150 paraules.
Els examinands han de realitzar un escrit amb propòsit comunicatiu, com ara un missatge
concret en forma de correu electrònic, una invitació, una carta formal breu o una nota
informativa o que contengui instruccions, etc.
Aquesta part inclou una única tasca.
SEGONA PART: entre 225 i 250 paraules.
Els examinands han de fer un escrit que mostri la seva capacitat de comunicació a través de la
narració de fets, descripció de llocs i/o persones, exposició de fets o d’arguments a favor o en
contra d’alguna proposta.
En aquesta part els examinands han de triar només una de les 2 opcions proposades.
No es permet l’ús del diccionari ni de cap altre instrument de consulta.
Els candidats han d’ajustar-se a la tasca i al gènere de text requerit. La seva producció
ha de ser adequada en tot moment al propòsit, intenció i registre del text.
Els candidats han d’ajustar-se a l’extensió requerida; els textos massa curts o massa
llargs poden rebre una qualificació negativa.
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Com s’avalua l’expressió escrita?
S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes següents:

CRITERI
Adequació

EL QUE S’AVALUA

L’assoliment de la tasca; desenvolupament dels punts proposats,
l’adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació;
l’extensió o nombre de paraules que s’hagi estipulat i que l’escrit s’ajusti al
format requerit (carta, nota informal, narració, ... )
Organització sintàctica de la informació, de les idees i del manteniment de
Cohesió i coherència
la línia discursiva. Es reflecteix per mitjà de la disposició i unió d’oracions i
paràgrafs, l’ús de mecanismes de referència (pronoms, cadenes lèxiques,
seqüenciació temporal, l’ús adequat dels signes de puntuació).
Riquesa de vocabulari i La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. Es valora l’ús
de vocabulari i estructures complexes.
d’estructures

Correcció

L’ús del lèxic i de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar
un grau de correcció adient als requisits del nivell.

EXPRESSIÓ ORAL
OBJECTIUS GENERALS
Expressar-se i interactuar en textos orals ben organitzats i adequats als interlocutors i al propòsit comunicatiu.
Els aprenents han de fer-se comprendre amb una correcció, fluïdesa i espontaneïtat que permetin mantenir la
interacció encara que resultin evidents l’accent estranger i les pauses per planejar el discurs o corregir errors, i
encara sigui necessària la cooperació per part dels interlocutors.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
a) Realitzar descripcions i narracions clares i detallades sobre diversos temes relacionats amb àrees
especialitzades, utilitzant un lèxic adient.
b) Exposar i argumentar idees, expressant opinions clares, detallades i ben estructurades sobre gran
varietat de temes que incloguin dades rellevants, contra-argumentacions alternatives i exemplificacions
per il·lustrar un discurs que pot ser preparat o espontani.
c) Realitzar presentacions en públic clares i organitzades sobre una varietat de temes mostrant capacitat
d’alterar el discurs de forma espontània per a respondre a les qüestions que plantegi l’audiència.
d) Utilitzar de forma correcta els patrons de ritme, entonació, accentuació i pronunciació dels fonemes
vocàlics i consonàntics i processos derivats d’aquests.

a)

b)

c)
d)

Interacció:
Participar de forma activa en converses en llengua estàndard amb un parlant nadiu mostrant seguretat,
fluïdesa i confiança sobre temes d’interès general com el treball, la família, els amics, les aficions, els
temes socioculturals, etc., encara que es produeixin situacions externes al intercanvi que podrien
pertorbar el discurs.
Participar de forma activa en converses formals i si es dóna el cas, en reunions de treball, entenent amb
detall les idees que expressa l'interlocutor i sent capaç de presentar i defensar alternatives o propostes,
a més de respondre a les qüestions que puguin sorgir en aquestes reunions.
Expressar opinions, argumentacions i comentaris en discussions informals manifestant amb precisió el
punt de vista i responent a les qüestions que es puguin plantejar en referència a aquests punts.
Mostrar capacitat lingüística per resoldre conflictes, problemes, reclamacions, etc. en els quals el
parlant demani responsabilitats i sigui capaç d’argumentar i utilitzar un llenguatge persuasiu per assolir
el seu objectiu, establint les concessions que consideri oportunes.
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e) Ser capaç de distingir el llenguatge formal i informal segons l'interlocutor i poder ajustar el discurs a
aquests aspectes per tal de respectar les convencions socials. Fer servir les normes de cortesia,
respecte d’opinions i torns de paraula. Mostrar de forma evident una actitud oberta i favorable,
considerant la interacció comunicativa com una font d’enriquiment personal.
f) Respondre a formulació de preguntes sobre diversitat de temes personals, socials i professionals amb
la fluïdesa i espontaneïtat adequades als diversos contextos.
g) Mostrar capacitat de distanciar-se d’un text preparat per seguir algun punt interessant suscitat pels
oients.

FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: un màxim de 20 minuts (els quals inclouen el temps de preparació)
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques i desenvolupament de la prova:
La prova es du a terme en parelles.
Els candidats compten amb 7 minuts de preparació. El temps de preparació s’ha de gestionar
eficaçment per preparar tant el torn en parelles com el torn individual. No es permet dur cap
tipus de guió a l’examen, ni es permet l’ús de diccionari ni de cap altre instrument de consulta.
Els alumnes han de triar a l’atzar 2 activitats de les quals en seleccionen una. Si els examinands
no es posen d’acord sobre la elecció del tema, el tribunal decidirà quina activitat de les dues
han de dur a terme obligatòriament. La primera part de la prova consta d’una tasca a
desenvolupar en parelles. La segona part correspon a un monòleg. Les tasques individuals
(monòlegs) tracten aspectes diferents del tema seleccionat.
Les tasques que els candidats han de desenvolupar es refereixen als 14 temes curriculars.
PRIMERA PART (INTERACCIÓ)
Una tasca conjunta durant la qual els examinands han de parlar del tema que hagin triat guiats
per les preguntes i les imatges que s’inclouen per donar suport al desenvolupament del tema.
No es tracta d’una descripció detallada de les fotografies. Aquesta part té una durada d’uns 4
minuts aproximadament.
SEGONA PART (MONÒLEG)
Una tasca individual durant la qual cada examinand ha de desenvolupar aspectes diferents o
més concrets del tema que s’ha tractat en la primera part de la prova. Aquesta part es basa en
unes 3 preguntes o indicacions de les quals l’examinand n’ha de triar 2. No hi ha cap fotografia.
Aquesta part té una durada d’uns 3 minuts aproximadament.
En acabar aquesta fase, si els examinadors ho consideren adient, poden plantejar preguntes
sobre el contingut de les intervencions dels examinands. Per aquest motiu, és necessari que els
examinands s’escoltin mútuament.

Com s’avalua l’expressió oral?
Es tenen en compte els aspectes següents:
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Fluïdesa
Correcció
Vocabulari

Pronunciació

Resposta
interactiva

Anglès

EL QUE S’AVALUA
La capacitat de l’alumne per produir un discurs oral adequat al nivell corresponent
que sigui coherent amb la tasca i la situació comunicativa.
L’ús de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar un grau de correcció
adient als requisits del nivell. Es valora l’ús d’estructures complexes.
La varietat i precisió en l’ús del lèxic de manera que el desenvolupament de la tasca
no es vegi limitat per la manca dels coneixements lèxics necessaris, els quals inclouen
principalment la capacitat per parafrasejar eficaçment en front de les dificultats de
producció.
Els intercanvis comunicatius s’han de produir de manera que l’interlocutor no tingui
dificultats per entendre l’alumne. A mesura que avancen els nivells, l’alumne ha de
mostrar un domini més profund de la pronunciació de les paraules i dels patrons
d’entonació.
La capacitat d’interactuar amb altres interlocutors, mostrant un repertori
d’estratègies comunicatives adequades al nivell. En l’intercanvi amb l’altre
examinand, els candidats han de mostrar la capacitat d’adaptar-se a les normes del
torn de paraula i ser capaços de cooperar en el desenvolupament de la conversa.

A les proves d’ús de la llengua, comprensió lectora i comprensió auditiva, cada ítem es valora amb 1
punt. Per tal d’aprovar l’examen s’han d’aprovar totes i cadascuna de les parts amb un 60% de
respostes correctes.
La nota d’aprovat s’estableix en 5 punts (una vegada feta la conversió del 60%). Les parts no
aprovades tenen la possibilitat de ser recuperades en la convocatòria extraordinària de setembre.

ÀREES TEMÀTIQUES PER AL NIVELL AVANÇAT
Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits
personal i públic en situacions quotidianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de
naixement, edat, sexe, estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència,
formació i estudis, professió o ocupació, família, caràcter, religió, gustos i preferències,
aparença física, trets més característics de la personalitat, estat d’ànim, experiències
personals).
Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa
instal·lacions i estris de la llar, reparacions, arrendament), ciutat/camp, zona on es viu (el barri,
la ciutat, el camp), regió i país. En aquest nivell es poden incloure temes sobre la flora i fauna
de l’entorn de l’aprenent.
Activitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball
(característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, plans i condicions de treball,
projectes, obligacions familiars i laborals).
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Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure, activitats
intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els
instruments musicals. En aquest nivell es poden tractar temes sobre la premsa, les revistes, el
periodisme, etc.
Viatges: transport privat i públic, aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets,
preus i horaris. El trànsit. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances: tipus d’allotjament
(lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més comuns, entrada i sortida
d’un país, com arribar a un lloc, senyals de trànsit, etc.
Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions,
contactes per correu ordinari i electrònic, pertinença a clubs o societats. En aquest nivell es
poden incloure de forma general temes sobre criminalitat i justícia.
Salut: parts del cos, sensacions físiques, higiene personal, malalties i dolences més comunes i
freqüents, consultes i serveis mèdics. En aquest nivell es poden incloure temes sobre benestar
personal, accidents i assegurances.
Educació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat), normes i
tasques. En aquest nivell es poden tractar temes relacionats amb les qualificacions i
certificacions vocacionals i acadèmiques.
Compres i activitats comercials: tipus de botigues, grans magatzems, la roba (talles, colors),
articles domèstics, estris bàsics del col·legi o del treball; preus, moneda, bancs, restaurants,
bars, formes de pagament, reclamacions, requisits per als fumadors i no fumadors, etc.
Alimentació: pesos i mesures, tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, receptes,
menús, restaurants.
Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei,
comissaries de policia, correus, telèfons, oficines d’informació turística.
Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les
tecnologies de la informació i comunicació, la premsa, la ràdio, En aquest nivell es poden
incloure temes sobre les habilitats per expressar-se i per establir comunicació.
Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cura del medi ambient.
Ciència i tecnologia: avenços científics, mitjans tecnològics.
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COMPRENSIÓ LECTORA
OBJECTIUS GENERALS
a) Comprendre varietat de textos extensos i complexos i apreciar-ne les diferències d’estil.
b) Comprendre textos literaris contemporanis sense esforç i mostrar-ne una comprensió no només de la
trama argumental sinó també dels significats, idees i connexions implícites.
c) Comprendre articles especialitzats, informes i instruccions tècniques extenses, identificant-ne els
detalls, i les actituds i opinions explícites i implícites.
d) Comprendre un ampli ventall de correspondència.
e) Recollir, desprès d’una lectura ràpida, la informació necessària continguda en un ampli ventall d’escrits
amb l’objectiu de formar una opinió fiable sobre la rellevància o utilitat d’aquesta informació.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 60 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
Consta d’un text extens. El text va acompanyat de diverses preguntes d’opció múltiple
presentades en el mateix ordre que la informació del text, de manera que els examinands
puguin seguir la seqüenciació de l’escrit. Es valora la capacitat dels examinands per apreciar
actituds, resultats i raonaments, així com la capacitat de deduir significats. També s’hi poden
incloure preguntes sobre la interpretació general del text. Aquest exercici consta de 7
preguntes d’opció múltiple a triar entre 4 opcions.
PARAGRAPH GAPPED TEXT
Un text extens del qual s’han extret 9 paràgrafs, un dels quals és un exemple. Cal identificar la
part del text en la qual s’han d’inserir els paràgrafs extrets. Avalua la capacitat dels
examinands per identificar opinions, detalls, finalitat, idees implícites i actituds, a més
d’avaluar l’organització textual, la qual inclou trets com l’exemplificació, la comparació i la
referència.

COMPRENSIÓ AUDITIVA
OBJECTIUS GENERALS
a) Comprendre discursos extensos lingüística i conceptualment complexos, encara que els textos no
estiguin clarament estructurats i que les relacions entre les parts del discurs només siguin implícites.
Els textos inclouen les diverses varietats estàndard de la llengua i poden estar articulats a velocitat
normal o ràpida.
b) Comprendre programes de radio sense esforç, tenint en compte que els arguments molt complexos i
detallats encara poden presentar algun problemes.
c) Comprendre sense esforç interaccions socials en forma de debat públic i/o discussió en grup sobre
temes abstractes, complexos i no del tot familiars
d) Fer servir les claus contextuals, gramaticals i lèxiques per inferir actituds, estats d’ànim, intencions i
relacions entre els interlocutors i per poder anticipar el desenvolupament del discurs.
e) Reconèixer un ampli ventall d’expressions idiomàtiques i col·loquials i apreciar-ne els canvis de
registre que es puguin produir.
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FORMAT DE LA PROVA
Durada: 45 minuts aprox.
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
S’escolta un enregistrament en forma de monòleg o de conversa. La tasca avalua l’habilitat per
entendre les opinions, les actituds, el sentit general, la informació detallada i les intencions
dels parlants. S’inclouen 8 preguntes d’opció múltiple a triar entre 3 opcions.
GAPPED TEXT
S’escolta un text preferentment en forma de monòleg. Seguidament els examinands han de
completar un text escrit, el qual conté 12 espais en blanc, amb les paraules o expressions breus
adients. L’activitat va enfocada a extreure informació específica. El text en el qual hi figuren els
espais en blanc conté frases del text que els examinands han escoltat, no la transcripció
completa.
Cada text s’escolta 2 vegades.

ÚS DE LA LLENGUA
OBJECTIUS GENERALS
Aquesta prova avalua fonamentalment la competència lingüística en els aspectes següents: sintaxi,
morfologia, lèxic i actes comunicatius.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 75 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 4
Tipus de tasques:
OPEN CLOZE
Un text amb 15 espais en blanc que avalua principalment els coneixements sobre la coherència
i cohesió internes del text mitjançant la utilització de nexes i connectors. També es poden
incloure alguns ítems lèxics.
WORD-BUILDING
Un text amb 10 espais en blanc. Es faciliten les paraules a partir de les quals s’han de formar
les que s’adaptin al context i omplir l’espai en blanc amb les noves paraules. L’enfocament de
l’activitat és prioritàriament lèxic. S’hi inclouen afixos (sufixos i prefixos), canvis interns dins les
paraules i paraules compostes.
MULTIPLE CHOICE LEXICAL CLOZE
Un text amb un total de 15 espais en blanc seguits de preguntes d’opció múltiple amb 4
opcions. L’activitat va enfocada prioritàriament a la precisió lèxica.
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KEY WORD TRANSFORMATIONS
Exercicis en els quals s’han de transformar textos breus o frases. S’hi inclou el començament i
el final del text que s’ha de completar amb les paraules adients. S’hi inclou també una paraula
clau (prompt). L’enfocament és lèxic i gramatical; s’ha de mostrar l’habilitat d’expressar un
missatge de forma diferent a la proposada utilitzant entre 3 i 8 paraules. L’activitat consta de 5
frases.

EXPRESSIÓ ESCRITA
OBJECTIUS GENERALS
a) Expressar-se de forma extensa mitjançant un ampli ventall de textos clars i ben estructurats: destacar
les idees principals i ampliar-les, defensar el punt de vista propi amb idees complementàries, motius i
exemples adients i finalitzar amb una conclusió apropiada.
b) Seleccionar l’estil i el registre apropiat en funció del lector al qual s’adrecin els textos.
c) Escriure cartes de diversos tipus i propòsits: sol·licituds i lliurament d’informació; sol·licituds de treball,
queixes, disculpes, consells, etc.
d) Escriure sobre temes complexos i destacar-ne els aspectes més importants.
e) Expressar-se amb claredat i precisió en la correspondència personal; fer servir l’idioma de manera
flexible i eficaç, incloent-hi el llenguatge emocional, al·lusiu i humorístic, encara que l’ús d’aquest
llenguatge no sigui sempre totalment adequat des del punt de vista social.
f) Escriure resums o ressenyes d’obres literàries o cinematogràfiques o d’altre esdeveniments culturals.
g) Escriure textos argumentatius i discursius, informes, o articles que presentin arguments d’una manera
coherent amb una estructura lògica.
h) L’examinand d’aquest nivell ha de mantenir de manera consistent un alt grau de correcció gramatical;
els errors encara són presents, emperò han de ser escassos.

FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: 1 h 30 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
PRIMERA PART: entre 180 i 200 paraules.
Una única tasca que pot ser un article, un informe, una carta o una crítica. Els examinands han
de seguir exactament les pautes indicades que poden incloure unes orientacions d’un màxim
de 70 paraules.
SEGONA PART: entre 230 i 260 paraules.
Un escrit a triar entre 2 opcions amb una temàtica i enfocament diferent del de la primera
part. En aquesta part les orientacions són més breus.
No es permet l’ús del diccionari ni de cap altre instrument de consulta.
Els candidats han d’ajustar-se a la tasca i al gènere de text requerit. La seva producció ha de
ser ADEQUADA en tot moment al propòsit, la intenció, el registre i el destinatari de l’escrit.
Els candidats han d’ajustar-se a l’extensió requerida; els textos massa curts o massa llargs
poden rebre una qualificació negativa.
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Com s’avalua l’expressió escrita?
S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes següents:

CRITERI
Adequació

Cohesió i coherència

Riquesa de vocabulari i
d’estructures
Correcció

EL QUE S’AVALUA
L’assoliment de la tasca; desenvolupament dels punts proposats,
l’adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació;
l’extensió o nombre de paraules que s’hagi estipulat i que l’escrit s’ajusti al
format requerit (carta, text discursiu, article, etc. )
Organització sintàctica de la informació, de les idees i del manteniment de
la línia discursiva. Es reflecteix per mitjà de la disposició i unió d’oracions i
paràgrafs, l’ús de mecanismes de referència (pronoms, cadenes lèxiques,
seqüenciació temporal, l’ús adequat dels signes de puntuació).
La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. Es valora l’ús
de vocabulari i estructures complexes.
L’ús del lèxic i de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar
un grau de correcció adient als requisits del nivell.

EXPRESSIÓ ORAL
OBJECTIUS GENERALS
Producció
Fer descripcions i presentacions i produir textos narratius o monòlegs ben detallats sobre temes complexos,
integrant-hi subtemes, desenvolupant punts específics i donant forma final al discurs amb una conclusió
apropiada.
a) En adreçar-se al tribunal, expandir i elaborar punts explicatius o donar explicacions prou extenses
incloent els exemples adients per donar suport al discurs. L’examinand ha de saber respondre a les
intervencions dels seus interlocutors de forma espontània i gairebé sense esforç. Quan sigui necessari
ha de poder respondre a preguntes inesperades o desviar-se del tema de forma espontània i natural, a
més de mostrar capacitat d’enfrontar-se als arguments contraris.

Interacció
a) Escollir una expressió adequada entre un repertori a l’abast de funcions del discurs per introduir els
comentaris propis amb la finalitat de prendre la paraula o mantenir-la i relacionar amb habilitat les
pròpies intervencions amb les dels altres interlocutors.
b) Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç, adequant l’aportació pròpia a les dels altres interlocutors,
fent ús de les convencions lingüístiques i paralingüístiques adients.
c) Formular, de manera precisa, idees i opinions i demanar aclariment dels detalls que necessiten
confirmar-se.
d) Mantenir un torn extens en una conversa informal i participar en intercanvis sobre temes abstractes o
culturals amb un bon grau de fluïdesa i un ampli ventall d’expressions.
e) Presentar descripcions clares i detallades sobre temes complexos que poden incloure subtemes, i
desenvolupar alguns punts concrets per a arribar a una conclusió apropiada.
f) Seguir i participar en discussions formals, inclús sobre temes abstractes i poc familiar: ser capaç de
presentar un argument sòlid de manera convincent, respondre a preguntes i comentaris i als
arguments contraris de manera fluida, espontània i apropiada. Si es produeix una dificultat, es resoldrà
mitjançant una reformulació o una pregunta sol·licitant més detall o informació i fent servir les
estratègies de compensació de manera adient.
g) Expressar desacord o crítica sense causar en els interlocutors molèsties o incomoditats produïdes per
l’ús de convencions socioculturals no adients.
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Control gramatical
a) L’examinand d’aquest nivell ha de mantenir de manera coherent un alt grau de correcció gramatical;
els errors encara són presents, emperò han de ser escassos i en la majoria dels casos, l’examinand ha
de ser capaç de corregir-los.

FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: un màxim de 20 minuts (els quals inclouen el temps de preparació)
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques i desenvolupament de la prova:
La prova es du a terme en parelles.
Els candidats compten amb 10 minuts per preparar l’examen. Cal recordar-los que han de
gestionar eficaçment el temps assignat per poder preparar tant el torn individual com el torn
en parelles. No es permet dur cap tipus de guió a l’examen, ni es permet l’ús del diccionari o
de cap altre instrument de consulta.
Les tasques que els candidats han de desenvolupar es refereixen als 14 temes curriculars. Els
examinands han de triar a l’atzar 2 activitats de les quals en seleccionen una. Si els examinands
no es posen d’acord sobre l’elecció del tema, el tribunal decidirà quina activitat de les 2 han de
dur a terme obligatòriament.
PART A: INTERACCIÓ
En aquesta fase, que es du a terme en parelles, els examinands han de parlar sobre unes
preguntes i/o indicacions que van acompanyades d’unes imatges de suport. No és necessari,
però, que els examinands descriguin aquestes imatges. Aquesta fase té una durada d’uns 5
minuts aproximadament.
Aquesta fase avalua sobretot la capacitat d’interacció dels examinands; la seva capacitat de
prendre, mantenir i cedir el torn de paraula, a més de la seva capacitat de respectar les
normes bàsiques de la conversa. Han de ser capaços d’intercanviar les seves idees sobre el
tema i comentar les aportacions del seu company en un intercanvi que manifesta el seu nivell
lingüístic i els continguts conceptuals que s’esperen en aquest nivell.
PART B: MONÒLEG
Una tasca individual que consta d’un monòleg durant el qual cada examinand ha de
desenvolupar aspectes diferents o més concrets del tema que s’ha tractat en la fase
d’interacció. El monòleg avalua la capacitat de tractar un tema complex amb la suficient
competència lingüística, pragmàtica i cultural. Aquesta tasca es basa en 3 preguntes o
indicacions i no hi ha cap fotografia. De les 3 preguntes, l’examinand ha de triar-ne 2. Aquesta
fase té una durada de 3 minuts aproximadament.
En acabar aquesta fase, si els examinadors ho consideren adient, poden plantejar preguntes
sobre les intervencions dels candidats i, per aquest motiu, és necessari que els examinands
s’escoltin mútuament.
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Com s’avalua l’expressió oral?
Es tenen en compte els aspectes següents:

CRITERI
Fluïdesa
Correcció

Vocabulari

Pronunciació

Resposta
interactiva

EL QUE S’AVALUA
La capacitat de l’alumne per produir un discurs oral adequat al nivell corresponent
que sigui coherent amb la tasca i la situació comunicativa.
L’ús de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar un grau de
complexitat i correcció adient als requisits del nivell. Es valora l’ús d’estructures
complexes.
La varietat i precisió en l’ús del lèxic de manera que el desenvolupament de la tasca
no es vegi limitat per la manca dels coneixements lèxics / lingüístics i estratègics
necessaris, els quals inclouen principalment la capacitat per resoldre eficaçment les
dificultats de producció de manera natural sense trencar el fil del discurs.
Els intercanvis comunicatius s’ha de produir de manera que l’interlocutor no tingui
dificultats per entendre l’alumne. Segons pugen els nivells, l’alumne ha de mostrar
un domini més profund de la pronunciació de les paraules i dels patrons d’entonació.
La capacitat d’interactuar amb altres interlocutors, mostrant un repertori
d’estratègies comunicatives adequades al nivell. Durant la fase d’interacció,
l’examinand ha de mostrar la capacitat de reaccionar de manera natural i espontània
davant canvis de direcció i preguntes inesperades i d’adaptar-se a les normes del torn
de paraula i ha de ser capaç de cooperar en el desenvolupament de la conversa.

A les proves d’ús de la llengua, comprensió lectora i comprensió auditiva, cada ítem es valora amb 1
punt. Per tal d’aprovar l’examen s’han d’aprovar totes i cadascuna de les parts amb un 60% de
respostes correctes.
La nota d’aprovat s’estableix en 5 punts (una vegada feta la conversió del 60%). Les parts no
aprovades tenen la possibilitat de ser recuperades en la convocatòria extraordinària de setembre.

ÀREES TEMÀTIQUES PER AL NIVELL C1
1. Perspectiva social de l’habitatge: l’evolució de les ciutats: present i passat; trasllats de
domicili, desplaçaments forçosos; llocs de residència, intercanvi de cases, tipus
d’habitatges més sol·licitats, suburbis; condicions d’habitabilitat dels habitatges, dificultats
d’accés a un habitatge; habitatges protegits; habitatges sense condicions d’habitabilitat;
els esquàters; procés de llogar, comprar i vendre un habitatge.
2. Llei, crim i delicte: delictes comuns, ofenses i crims; denunciar un delicte; càstigs; cadena
perpètua, la pena de mort; la responsabilitat criminal; etc. Processos legals: arrest,
detenció, judicis, sentències, apel·lacions; la vida a les presons, la rehabilitació i la
reinserció social; la seguretat ciutadana, etc.
3. Serveis per a la ciutadania: serveis de salut; serveis socials; serveis d’urgències; assistència
social; l’ús de serveis públics; recursos culturals: biblioteques, parcs, centres socials;
societats civils i ONG, gestions i negociacions amb les diverses entitats; procediments
bancaris, sol·licitar un préstec o hipoteca; targetes de crèdit i dèbit, gestionar préstecs
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bancaris; la immigració, actituds i comportaments de les comunitats d’acollida; processos
per obtenir la nacionalitat; tramitacions i informes d’accidents, etc.
4. Esdeveniments i personatges destacats: coneixements bàsics sobre els governs
(parlaments i senats), les funcions de les institucions governamentals més representatives;
personatges de la història, la literatura, la política, etc; les guerres mundials; el
colonialisme; la formació de la llengua; el sufragi universal; les dones i el vot; la gent jove i
el vot; etc.
5. La família i les diverses organitzacions familiars: matrimoni; divorci; violència domèstica;
segones núpcies; famílies d’acollida; adopció; l’educació dels infants, els matrimonis
interculturals; els rituals referits al naixement, al matrimoni i a la mort; la monogàmia i la
poligàmia, etc.
6. El món del treball: satisfacció en el lloc de treball; igualtat; acomiadament del treball:
implicacions; intimidació i assetjament en el treball; normes internes de les empreses;
descripció de diferents llocs de treball; problemes relacionats amb el treball, els
procediments d’entrevista i selecció en el treball; els currículums personals; els canvis de
professió; entrenament i estratègies per sol·licitar un lloc de treball; la immigració i el
treball, treballar a altres països; les qualificacions acadèmiques; les necessitats educatives
enfocades a l’obtenció d’un treball, etc.
7. L’educació: l’ensenyament primari secundari i universitari; la formació professional; la
formació permanent, estudis; escoles i aules; educació d’adults; formalitzar documentació;
processos administratius; l’organització dels sistemes educatius a diversos països;
l’educació laica i l’educació religiosa, etc.
8. El medi ambient: el trànsit; el trànsit excessiu, la contaminació; els canvis climàtics;
l’efecte hivernacle; el concepte de ostensibilitat; tractament de residus; temes relacionats
amb el consumisme; els excessos en l’alimentació i el vestir; els assajos i la recerca sobre el
medi ambient; contribucions personals a la sostenibilitat mediambiental (la petjada
ecològica); les energies renovables, etc.
9. La salut física i mental: la cultura de la nutrició; la interpretació de la informació nutritiva
dels aliments; la relació entre el menjar i la bona salut; visites al metge; la interpretació de
la informació sobre una malaltia; les prescripcions mèdiques; malalties comunes més
freqüents i els seus símptomes, etc.
10. Oci i cultura: el cinema; la música i el teatre; l’esport; la televisió; les ressenyes de
pel·lícules; les formes alternatives de passar les hores d’oci; les tradicions més arrelades,
les festes; les vacances i els viatges com a mitjans per a descobrir i contrastar les diferents
cultures; cultura popular, expressions i refranys, ironia i humor, etc.
11. La publicitat i el consumisme: maneres alternatives d’adquirir productes; Internet i els
seus avantatges i desavantatges; la globalització; conseqüències ambientals del consum
excessiu: protecció dels consumidors; drets dels consumidors; reclamacions formals; les
garanties dels productes, la publicació d’anuncis; la publicitat enganyosa, etc.
12. Ciència i tecnologia: els materials, equips i mecanismes de seguretat; la recerca, els
avenços mèdics i tecnològics; la manipulació genètica i les seves implicacions ètiques;
possibles usos delictius i criminals de les noves tecnologies, etc.
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13. La natura i el món animal: el comportament animal i humà; la nostra relació amb els
animals; les espècies de flora i fauna en vies d’extinció; la construcció de parcs zoològics i
parcs nacionals; el conflicte entre els animals salvatges i la població humana; etc.
14. La seguretat i el perill del món que ens envolta: les catàstrofes naturals i les catàstrofes
provocades; la seguretat ciutadana; els conflictes bèl·lics en el món actual; el terrorisme;
les oscil·lacions del sistema econòmic, etc.
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COMPRENSIÓ LECTORA
OBJECTIUS GENERALS
 Comprendre i interpretar de forma crítica pràcticament qualsevol mena d’escrit, inclosos textos abstractes i
d'estructura complexa o textos literaris, contemporanis o clàssics, fins i tot aquells en els quals abunden els
jocs de paraules, l'argot o les expressions idiomàtiques, col·loquials o regionals, apreciant-ne les distincions
subtils d'estil i significat, tant implícit com explícit.
 Comprendre qualsevol mena de correspondència.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 60 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
PARAGRAPH GAPPED TEXT. Un text extens del qual s’han extret un nombre no superior a 9
paràgrafs, un dels quals és un exemple. Cal identificar la part del text en la qual s’han de inserir
els paràgrafs extrets. Entre els paràgrafs extrets, s’inclou un distractor. Aquesta activitat va
enfocada cap a la comprensió de l’estructura textual, els significats globals i/o específics de
certes paraules.
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS. Un text extens acompanyat de preguntes d’opció múltiple amb
un màxim de 8 preguntes. Aquesta activitat va enfocada cap a la comprensió dels detalls
específics i matisos de significat del text: el to, la intenció, la precisió semàntica, expressions
idiomàtiques, etc.

COMPRENSIÓ AUDITIVA
OBJECTIUS GENERALS
 Comprendre sense cap mena de dificultat qualsevol tipus de producció oral en directe o emesa pels
mitjans de comunicació, encara que la velocitat de parla sigui ràpida com la d’un nadiu.
 Poder seguir, encara que la comprensió no sigui del tot perfecta, presentacions que continguin usos
col·loquials, expressions regionals o una terminologia no familiar.
 Comprendre acudits i al·lusions referents a un contingut cultural que no sigui excesivament localista i ser
capaç d’identificar l’ús de la ironia i el sarcasme i treure’n les conclusions apropiades.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 45 minuts aprox.
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS. S’escolta un enregistrament que pot ser en forma de monòleg
o de conversa. L’activitat va enfocada cap a la habilitat per entendre les opinions, les actituds,
el sentit general, la informació detallada i les intencions dels parlants. S’inclouen un màxim de
8 preguntes d’opció múltiple a triar entre 3 opcions.
1
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GAPPED TEXT. S’escolta un enregistrament que pot ser en forma de monòleg o de conversa.
Seguidament els examinands han de completar un text escrit, el qual conté espais en blanc
(màxim 13), amb les paraules o expressions breus adients. L’activitat va enfocada cap a la
capacitat d’extreure informació específica. El text que conté els espais en blanc és un resum
del text que els alumnes han escoltat, no la transcripció completa.
Cada text s’escolta dues vegades.

ÚS DE LA LLENGUA
OBJECTIUS GENERALS
Aquesta prova avalua fonamentalment la competència lingüística en els aspectes següents: sintaxi,
morfologia, lèxic i actes comunicatius.

FORMAT DE LA PROVA
Durada: 75 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 5
Tipus de tasques:
OPEN CLOZE. Un text amb 15 espais en blanc, enfocat principalment a la gramàtica textual
(coherència i cohesió internes del text) i a la utilització de nexes i connectors. També s’hi
poden incloure alguns ítems lèxics.
MULTIPLE CHOICE LEXICAL CLOZE. Un text amb 15 espais en blanc seguits de preguntes
d’opció múltiple amb 4 opcions. L’activitat va enfocada cap a la precisió lèxica.
WORD-BUILDING. Un text amb 10 espais en blanc. S’adjunten les paraules a partir de les quals
s’han de formar les que s’adaptin al context i omplir l’espai en blanc amb les noves paraules.
L’enfocament de l’activitat és prioritàriament lèxic. S’inclouen afixos (sufixos i prefixos), canvis
interns dins les paraules i paraules compostes.
GAPPED SENTENCES. Grups de tres oracions. Cada oració conté un espai en blanc. Cal fer servir
la mateixa paraula per omplir els buits a les tres oracions. Aquesta activitat va enfocada cap a
l’ús de les associacions lèxiques (collocations). Inclou 5 grups de preguntes.
KEY WORD TRANSFORMATIONS. Exercicis en els quals s’han de transformar textos breus o
frases. S’inclou el començament i el final del text que s’ha de completar amb les paraules
adients. S’inclou també una paraula clau (prompt). L’enfocament és lèxic i gramatical; s’ha de
mostrar l’habilitat d’expressar un missatge de forma diferent a la proposada utilitzant entre 3 i
8 paraules. L’activitat consta de 5 frases.
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EXPRESSIÓ ESCRITA
OBJECTIUS GENERALS
 Escriure textos extensos amb claretat i fluïdesa que mostrin un domini de la correcció gramatical, un







coneixement ampli i precís del lèxic i un control dels registres i estils adients. En aquest nivell els textos
produïts han de mostrar una habilitat de comunicació que no presenti dificultats per al lector.
Escriure cartes complexes i ben estructurades en l’estil adequat com ara una sol·licitud, un oferiment o una
queixa a un superior, a les autoritats, als serveis socials o a un client comercial.
Escriure cartes personals informals o semiformals en les quals l’alumne pot expressar de manera conscient
matisos subtils de significat, inclosos els usos al·lusius de l'idioma.
Escriure un ampli ventall de textos clars i ben estructurats, expressant els punts de vista de manera extensa;
fer servir un llenguatge, un lèxic, un registre i un estil personal utilitzat amb seguretat i total adequació al
propòsit de la tasca i al destinatari de l’escrit.
Escriure cartes sobre temes referents a negociacions de béns i serveis d’una manera adequada amb
l’objectiu d’obtenir un resultat positiu, com ara una carta de reclamació a un banc perquè el banc ha cobrat
unes comissions molt elevades, etc.
Escriure textos argumentatius i discursius, informes, o articles complexos que presentin arguments d’una
manera coherent, amb una estructura lògica i eficaç que ajudi el destinatari a adonar-se dels punts més
significatius i a recordar-los.
Escriure resums o ressenyes d’obres professionals, literàries o artístiques o d’altres tipus sobre
esdeveniments culturals, musicals o cinematogràfics.

FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: 1h 45 minuts
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques:
PRIMERA PART: entre 250 i 270 paraules.
Una única tasca que pot consistir en un article, un informe, una carta, una proposta (proposal)
o una crítica. Els examinands han de seguir exactament les pautes indicades que poden
incloure orientacions o instruccions d’un màxim de 100 paraules.
SEGONA PART: entre 280 i 300 paraules.
S’ha de triar entre 2 opcions que no han de tenir el mateix enfocament ni tractar la mateixa
temàtica que la de l’apartat anterior. En aquesta part les orientacions o instruccions són més
breus.
No es permet l’ús del diccionari ni de cap altre instrument de consulta.
Els candidats han d’ajustar-se a la tasca i al gènere de text requerit. La seva producció ha de
ser ADEQUADA en tot moment al propòsit, la intenció, el registre i el destinatari de l’escrit.
Els candidats han d’ajustar-se a l’extensió requerida; els textos massa curts o massa llargs
poden rebre una qualificació negativa.
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Com s’avalua l’expressió escrita?
S’avalua la competència pragmàtica i lingüística del candidat tenint en compte els aspectes següents:

CRITERI
Adequació

Cohesió i coherència

Riquesa de vocabulari i
d’estructures

EL QUE S’AVALUA
L’assoliment de la tasca; desenvolupament dels punts proposats,
l’adequació del registre pel que fa al destinatari, el propòsit i la situació;
l’extensió o nombre de paraules que s’hagi estipulat i que l’escrit s’ajusti al
format requerit (carta, text discursiu, article, etc. )
Organització sintàctica de la informació, de les idees i del manteniment de
la línia discursiva. Es reflecteix per mitjà de la disposició i unió d’oracions i
paràgrafs, l’ús de mecanismes de referència (pronoms, cadenes lèxiques,
seqüenciació temporal, l’ús adequat dels signes de puntuació).
La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic. Es valora l’ús
de vocabulari i estructures complexes.
L’ús del lèxic i de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar
un grau de correcció adient als requisits del nivell.

Correcció

EXPRESSIÓ ORAL
OBJECTIUS GENERALS

FORMAT DE LA PROVA
Durada de la prova: un màxim de 30 minuts (els quals inclouen el temps de preparació)
Valoració de la prova: 20%
Nombre de tasques: 2
Tipus de tasques i desenvolupament de la prova:
La prova es du a terme de forma individual.
El temps de preparació de la prova és de 10 minuts. No es permet l’ús del diccionari ni de cap
altre instrument de consulta.
Els temes que els alumnes han de tractar es refereixen als 14 temes curriculars. Cada candidat
en selecciona 2 a l’atzar i en tria 1. La prova consta de 2 parts:
PART A: MONÒLEG
Torn extens. L’examinand ha de desenvolupar la seva intervenció oral a partir d’unes
imatges i comentaris que serveixen per donar suport a la intervenció de l’alumne. Els
examinands poden elaborar un guió breu dels aspectes que volen tractar i poden consultarlo durant l’examen. Aquest guió només pot incloure unes notes breus en forma d’esquema.
El guió s’ha de lliurar al tribunal al final de la prova.
En acabar la intervenció, el tribunal pot plantejar al candidat preguntes relacionades amb la
intervenció.
Aquesta fase té una durada mínima de 5 minuts.
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PART B: INTERACCIÓ
Durant aquesta fase de la prova, l’examinand ha de mantenir una conversa amb
l’examinador sobre diversos aspectes del tema que ha triat. Aquesta interacció es basa en
preguntes que només apareixen al guió de l’examinador. L’examinador pot plantejar altres
preguntes sobre el contingut de les aportacions del candidat amb la intenció d’aprofundir
més en el tema de manera espontània i desenvolupar la conversa.
Aquesta fase té una durada mínima de 5 minuts.

Com s’avalua l’expressió oral?
Es tenen en compte els aspectes següents:

CRITERI
Fluïdesa
Correcció
Vocabulari

Pronunciació

Resposta
interactiva

EL QUE S’AVALUA
La capacitat de l’alumne per produir un discurs oral adequat al nivell corresponent
que sigui coherent amb la tasca i la situació comunicativa.
L’ús de les estructures gramaticals i sintàctiques ha de mostrar un grau de
complexitat i correcció adient als requisits del nivell.
La varietat i precisió en l’ús del lèxic de manera que el desenvolupament de la tasca
no es vegi limitat per la manca dels coneixements lingüístics i estratègics necessaris,
els quals inclouen principalment la capacitat per resoldre eficaçment les dificultats de
producció de manera natural sense trencar el fil del discurs.
Els intercanvis comunicatius s’han de produir de manera que l’interlocutor no tingui
dificultats per entendre l’alumne. A mesura que avancen els nivells, l’alumne ha de
mostrar un domini més profund de la pronunciació de les paraules i dels patrons
d’entonació.
La capacitat d’interactuar amb altres interlocutors, mostrant un repertori
d’estratègies comunicatives adequades al nivell. Durant la fase d’interacció amb el
tribunal, l’examinand ha de mostrar la capacitat de reaccionar de manera natural i
espontània davant canvis de direcció i preguntes inesperades i d’adaptar-se a les
normes del torn de paraula i ha de ser capaç de cooperar en el desenvolupament de
la conversa.

A les proves d’ús de la llengua, comprensió lectora i comprensió auditiva, cada ítem es valora amb 1
punt. Per tal d’aprovar l’examen s’han d’aprovar totes i cadascuna de les parts amb un 60% de
respostes correctes.
La nota d’aprovat s’estableix en 5 punts (una vegada feta la conversió del 60%). Les parts no
aprovades tenen la possibilitat de ser recuperades en la convocatòria extraordinària de setembre.
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ÀREES TEMÀTIQUES PER AL NIVELL C2
1. Perspectiva social de l’habitatge: l’evolució de les ciutats: present i passat; trasllats de
domicili, desplaçaments forçosos; llocs de residència, intercanvi de cases, tipus
d’habitatges més sol·licitats, suburbis; condicions d’habitabilitat dels habitatges, dificultats
d’accés a un habitatge; habitatges protegits; habitatges sense condicions d’habitabilitat;
els esquàters; procés de llogar comprar i vendre un habitatge,etc.

2. Llei, crim i delicte: delictes comuns, ofenses i crims; denunciar un delicte; càstigs; cadena
perpètua, la pena de mort; la responsabilitat criminal; etc. Processos legals: arrest,
detenció, judicis, sentències, apel·lacions; la vida a les presons, la rehabilitació i la
reinserció social; la seguretat ciutadana, etc.

3. Serveis per a la ciutadania: serveis de salut; serveis socials; serveis d’urgències; assistència
social; l’ús de serveis públics; recursos culturals: biblioteques, parcs, centres socials;
societats civils i ONG, gestions i negociacions amb les diverses entitats; procediments
bancaris, sol·licitar un préstec o hipoteca; targetes de crèdit i dèbit, gestionar préstecs
bancaris; la immigració, actituds i comportaments de les comunitats d'acollida; processos
per obtenir la nacionalitat; tramitacions i informes d’accidents, etc.

4. Esdeveniments i personatges destacats: coneixements bàsics sobre els governs
(parlaments i senats), les funcions de les institucions governamentals més representatives;
personatges de la història, la literatura, la política, etc; les guerres mundials; el
colonialisme; la formació de la llengua; el sufragi universal; les dones i el vot; la gent jove i
el vot; etc.

5. La família i les diverses organitzacions familiars: matrimoni; divorci; violència domèstica;
segones núpcies; famílies d'acollida; adopció; l’educació dels infants, els matrimonis
interculturals; els rituals del naixement, matrimoni i mort; la monogàmia i poligàmia, etc.

6. El món del treball: satisfacció en el lloc de treball; igualtat; acomiadament del treball:
implicacions; intimidació i assetjament en el treball; normes internes de les empreses;
descripció de diferents llocs de treball; problemes relacionats amb el treball, els
procediments d’entrevista i selecció en el treball; els currículums personals; els canvis de
professió; entrenament i estratègies per sol·licitar un lloc de treball; la immigració i el
treball, treballar a altres països; les qualificacions acadèmiques; les necessitats educatives
enfocades a l’obtenció d’un treball, etc.

7. L’educació: l’ensenyament primari secundari i universitari; la formació professional; la
formació permanent, estudis; escoles i aules; educació d’adults; formalitzar documentació;
processos administratius; l’organització dels sistemes educatius a diversos països;
l’educació laica i l’educació religiosa, etc.

8. El medi ambient: el trànsit; el trànsit excessiu; la contaminació; els canvis climàtics;
l’efecte hivernacle; el concepte d’ostensibilitat; tractament de residus; temes relacionats
amb el consumisme; els excessos en l’alimentació i el vestir; el assajos i la recerca sobre el
medi ambient; contribucions personals a la sostenibilitat mediambiental (la petjada
ecològica); les energies renovables, etc.

9. La salut física i mental: la cultura de la nutrició; la interpretació de la informació nutritiva
dels aliments; la relació entre el menjar i la bona salut; visites al metge; interpretar la
informació sobre una malaltia; les prescripcions mèdiques; malalties comunes més
freqüents i els seus símptomes, etc.
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10. Oci i cultura: el cinema; la música i el teatre; l’esport; la televisió; les ressenyes de
pel·lícules; les formes alternatives de passar les hores d’oci; les tradicions més arrelades,
les festes; les vacances i els viatges com a mitjans per a descobrir i contrastar les diferents
cultures; cultura popular, expressions i refranys, ironia i humor, etc.

11. La publicitat i el consumisme: maneres alternatives d’adquirir productes; Internet i els
seus avantatges i desavantatges; la globalització; conseqüències ambientals del consum
excessiu: protecció dels consumidors; drets dels consumidors; reclamacions formals; les
garanties dels productes, publicació d’anuncis; la publicitat enganyosa, etc.

12. Ciència i tecnologia: els materials, equips i mecanismes de seguretat; la recerca, els
avenços mèdics i tecnològics; la manipulació genètica i les seves implicacions ètiques;
delictes i crims que fan servir les noves tecnologies i els seus possibles usos delictius, etc.

13. La natura i el món animal: el comportament animal i humà; la nostra relació amb els
animals; les espècies de flora i fauna en vies d’extinció; la construcció de zoològics i parcs
nacionals; el conflicte entre els animals salvatges i la població humana; etc.

14. La seguretat i el perill del món que ens envolta: les catàstrofes naturals i les catàstrofes
provocades; la seguretat ciutadana; els conflictes bèl·lics en el món actual; el terrorisme;
les oscil·lacions del sistema econòmic, etc.
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