
Nivell intermedi B1

1. Definició

Els ensenyaments de Nivell Intermedi B1 tenen com a referència el nivell B1 (Nivell llindar) del Marc Europeu Comú de Referència. Capaciten l'alum-
nat per utilitzar l'idioma receptivament i productiva, tant oralment com per escrit, així com per mediar entre les persones usuàries de diferents llen-
gües amb una certa efectivitat, una fluïdesa i una flexibilitat que li permetin una autonomia limitada.

L'alumnat ha de ser capaç de mantenir la interacció i comunicar el que vol comunicar en una varietat de contextos quotidians o habituals, com ara 
l'establiment i manteniment de relacions personals i socials, tant cara a cara com per mitjans tecnològics, i els intercanvis senzills de caràcter factual 
propis d'entorns de lleure, educatius i ocupacionals, així com poder enfrontar-se de manera flexible als problemes de la vida diària.

Aquestes activitats requereixen comprendre i produir una varietat limitada de textos sobre aspectes generals o d’altres de més específics derivats de 
temes d'actualitat o d’interès personal o professional.

També impliquen l'exposició a diferents registres, varietats i estils de la llengua estàndard que siguin fàcilment intel·ligibles. També requereixen el 
control d'una considerable varietat d'estructures senzilles i un repertori suficient de lèxic d'ús comú, que pot incloure algunes expressions idiomàti-
ques d'ús molt freqüent, així com de les estratègies necessàries per actuar amb eficàcia en situacions comunicatives de tipus general.

2. Objedtius dels ensenyaments del nivell B1

Adquirir la capacitat de:

- Utilitzar l’idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions d’aprenentatge i com a mitjà d’expressió 
personal.

- Identificar les característiques principals de la llengua objecte d’aprenentatge per contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües,
quan s’escaigui.

- Optimitzar les oportunitats d’exposició i interacció en la nova llengua per ampliar i consolidar els coneixements de l’idioma, dins i fora de l’aula.

- Desenvolupar i utilitzar les estratègies comunicatives que permetin resoldre les situacions de comunicació més habituals.

- Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin analitzar les pròpies necessitats comunicatives i controlar i avaluar el propi procés d’apre-
nentatge.

- Desenvolupar una actitud oberta davant la realitat plurilingüe i pluricultural i reconèixer i valorar les característiques de les societats i cultures 
que s'expressen en la llengua objecte d'aprenentatge.



3. Objectius específics per tipus d’activitat.

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

3.1. Comprensió de textos orals

- Comprendre amb prou detall anuncis i missatges que continguin instruccions, indicacions o altres tipus d’informació, relatives al funcionament 
d'aparells o dispositius d'ús freqüent, la realització d'activitats quotidianes, o el seguiment de normes d'actuació i de seguretat en els àmbits  
públic, educatiu i ocupacional.

- Comprendre declaracions (per exemple, durant una celebració privada, o una cerimònia pública).

- Comprendre, en relació directa amb un interlocutor, informació relativa a situacions personals, fets esdeveniments i necessitats de la vida quoti-
diana i poder expressar l’opinió personal.

- Comprendre, en una conversa o discussió informal en la qual es participa, enunciats relatius a assumptes pràctics de la vida diària i informació 
específica rellevant sobre temes generals, d'actualitat, o d'interès personal, i captar-hi sentiments com la sorpresa, l'interès o la indiferència.

- Comprendre, encara que sigui amb algun esforç, les idees generals de converses o discussions breus o de durada mitjana sobre temes habi-
tuals entre un nombre d'interlocutors reduït.

- Comprendre les idees principals i detalls rellevants de presentacions, xerrades o conferències breus i senzilles sobre temes coneguts, d'interès 
personal o de la pròpia especialitat.

- Comprendre, en una conversa formal de l'àmbit públic, acadèmic o ocupacional en la qual es participa, independentment del canal, gran part del 
que es diu sobre activitats i procediments quotidians, o menys habituals si estan relacionats amb el propi camp d'especialització, sempre i quan es
puguin plantejar preguntes per comprovar que s'ha comprès el que l'interlocutor ha volgut dir i aconseguir aclariments sobre alguns detalls.

- Comprendre el contingut essencial de les negociacions i gestions comercials més habituals.

- Seguir discussions i debats senzills sobre temes del propi entorn.

- Comprendre la informació continguda en documents enregistrats en llengua estàndard referits a temes habituals o al propi entorn, sempre que 
els textos es puguin escoltar més d’una vegada.

- Comprendre la informació essencial de butlletins informatius radiofònics o televisats i extractes de programes senzills que tractin temes comuns.

- Comprendre les idees principals i interpretar el contingut de seqüències de pel·lícules amb un llenguatge clar i senzill i en els quals els elements 
visuals i l’acció ajudin a comprendre gran part de l’argument.



- Seguir instruccions detallades relacionades amb maneres d’orientar-se en un entorn geogràfic, processos senzills (elaboració de productes o 
menjars) o funcionament d’aparells tècnics habituals.

3.2. Producció i coproducció de textos orals

- Fer declaracions públiques breus i assajades que són clarament intel·ligibles.

- Fer presentacions preparades, si escau amb suport visual (gràfics, fotografies, transparències o diapositives), sobre un tema general o del propi 
interès o especialitat, amb prou claredat perquè es pugui seguir sense dificultat la major part del temps i les idees principals s’exposin amb raona-
ble precisió, així com respondre a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el contingut de la presentació, encara que calgui demanar que es 
repetesquin si s'han formulat amb rapidesa.

- Fer front a transaccions comunes de la vida quotidiana, com ara els viatges, l'allotjament, els àpats i les compres, així com enfrontar-se a situa-
cions menys habituals i explicar el motiu d'un problema (per exemple, fer una reclamació o realitzar una gestió administrativa de rutina), intercan-
viant, comprovant i confirmant informació amb el detall oportú, tot plantejant els propis raonaments i punts de vista amb claredat i seguint les con-
vencions socioculturals que escauen al context específic.

- Participar amb eficàcia en converses informals amb un interlocutor, cara a cara o per telèfon o altres mitjans tècnics, sobre temes quotidians, 
d'interès personal o pertinents per a la vida diària (per exemple, família, aficions, feina, viatges o fets d'actualitat).

- Prendre la iniciativa en entrevistes o consultes (per exemple, per plantejar un nou tema), encara que es depengui molt de l'entrevistador durant 
la interacció, i utilitzar un qüestionari preparat per realitzar una entrevista estructurada, amb algunes preguntes complementàries.

- Prendre part en converses i discussions formals habituals no gaire complexes amb un nombre reduït d’interlocutors, en situacions predictibles en
els àmbits públic, educatiu i ocupacional, que suposin un intercanvi d'informació sobre fets concrets o en les quals es donin instruccions o solu-
cions a problemes pràctics, i plantejarhi un punt de vista amb claredat, oferint breus raonaments i explicacions d'opinions, plans i accions, i reac-
cionant de forma senzilla davant els comentaris dels interlocutors.

- Narrar històries curtes, documentals o trames de llibres adients al nivell, donar-ne l’opinió personal, explicar-ne el contingut general i alguns de-
talls rellevants i respondre a preguntes complementàries que requereixin aclariment de detalls.

- Explicar, després d’una preparació prèvia, com s’ha de fer alguna cosa mitjançant instruccions clares i coherents.

- Produir, amb cert detall, descripcions sobre temes o objectes familiars habituals.



3.3. Comprensió de textos escrits dels següents tipus:

- Comprendre amb prou detall, amb l'ajuda de la imatge o marcadors clars que articulin el missatge, anuncis, cartells, rètols o avisos que contin-
guin  instruccions,  indicacions  o  altra  informació  relativa  al  funcionament  d'aparells  o  dispositius  d'ús  freqüent,  a  la  realització  d'activitats  
quotidianes o al seguiment de normes d'actuació i de seguretat en els àmbits públic, educatiu i ocupacional.

- Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant de material escrit de caràcter quotidià o relacionada amb assumptes d'interès personal, 
educatiu o ocupacional, com ara anuncis, prospectes, catàlegs, guies, fullets, programes o documents oficials breus.

- Entendre informació específica essencial en pàgines web i altres materials de referència o consulta, en qualsevol suport, sempre que es puguin 
rellegir les seccions difícils.

- Comprendre notes i correspondència personal en qualsevol format i missatges en fòrums o blogs, en els quals es donin instruccions o indica-
cions, es transmeti informació procedent de tercers, es parli d'un mateix, es descriguin persones, esdeveniments, objectes i llocs, es narrin esde-
veniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i s'expressin sentiments, desitjos i opinions.

- Comprendre informació rellevant en correspondència formal d'institucions públiques o entitats privades, com ara centres d'estudis, empreses o 
companyies de serveis, en la qual s'informa d'assumptes del propi interès (per exemple, en relació amb una oferta de treball o una compra per In-
ternet, informes i memorándums, entre d’altres).

- Comprendre el sentit general, la informació principal, les idees significatives i algun detall rellevant de notícies i articles periodístics amb un llen-
guatge no gaire idiomàtic o especialitzat.

- Comprendre sense dificultat la línia argumental d'històries de ficció, relats, contes o novel·les curtes clarament estructurat i, escrits en un llen-
guatge senzill, directe i no gaire literari, i fer-se una idea clara del caràcter dels diferents personatges i les seves relacions, si estan descrits de 
manera senzilla i amb detalls explícits suficients.

3.4. Producció i coproducció de textos escrits com:

- Escriure una àmplia varietat de textos que mostrin la capacitat d’organitzar la informació, d’enllaçar amb coherència i correcció les idees i expo-
sar-les amb precisió utilitzant els registres adients, mostrant un domini suficient de lèxic i estructures.

- Completar un qüestionari amb informació personal breu i senzilla.

- Escriure, en un format convencional i en qualsevol suport, un currículum vitae breu, senzill i ben estructurat, en el qual s'assenyalin els aspectes 
importants de manera esquemàtica i en el qual s'incloqui la informació que es considera rellevant en relació amb el propòsit i destinatari especí-
fics.



- Escriure, en qualsevol suport, notes, anuncis imissatges en els quals es transmet o sol·licita informació senzilla de caràcter immediat o opinions 
sobre aspectes personals, acadèmics o ocupacionals, i en els quals es ressalten els aspectes que resulten importants, espectant les convencions 
específiques d'aquest tipus de textos i les normes de cortesia i, si escau, de l'etiqueta de la xarxa Internet.

- Prendre notes, fent una llista dels aspectes importants, durant una conversa formal, presentació, conferència o xerrada senzilla, sempre que el 
tema sigui conegut.

- Escriure correspondència personal i participar en xats, fòrums i blogs.

- Escriure, en qualsevol suport, correspondència formal bàsica i breu dirigida a institucions públiques o privades i a empreses, en les quals es dó-
na i sol·licita informació bàsica, o es realitza una gestió senzilla (per exemple, una reclamació), observant les principals convencions formals i ca-
racterístiques d'aquest tipus de textos i respectant les normes fonamentals de cortesia i, si escau, de l'etiqueta de la xarxa Internet. 

- Escriure informes molt breus en format convencional, amb informació sobre fets comuns i els motius de certes accions, en els àmbits públic, 
educatiu, o ocupacional, fent-hi una descripció simple de persones, objectes i llocs i assenyalant els principals esdeveniments i informació de for-
ma esquemàtica.

3.5. Mediació

- Transmetre oralment a tercers la idea general, els punts principals i detalls rellevants de la informació continguda en textos orals o escrits d'es-
tructura clara (per exemple, instruccions o avisos, prospectes, fullets, correspondència, presentacions, converses, notícies).

- Interpretar en situacions quotidianes durant intercanvis breus i senzills amb amics, família, convidats o amfitrions, tant en l'àmbit personal com el
públic (per exemple, mentre es viatja, en hotels o restaurants, o en entorns d'oci).

- Interpretar durant intercanvis simples, habituals i ben estructurats, de caràcter merament factual, en situacions formals (per exemple, durant una 
entrevista de treball breu i senzilla), sempre que pugui preparar-se amb antelació i els interlocutors facin pauses freqüents per facilitar la interpre-
tació.

- Intervenir en situacions quotidianes o habituals (per exemple, visita mèdica, gestions administratives senzilles o problemes domèstics), escoltant 
i comprenentels aspectes principals, transmetent la informació essencial, i donant i demanant opinió i suggeriments sobre possibles solucions o
 vies d'actuació.

- Prendre notes breus per a tercers, recollint, amb la precisió deguda, informació específica i rellevant de missatges telefònics, anuncis o instruc-
cions sobre assumptes quotidians o coneguts.

- Prendre notes breus per a tercers, recollint instruccions o fent una llista dels aspectes més importants, durant una presentació, xerrada o conver-
sa breus i clarament estructurades, sempre que el tema sigui conegut.



- Resumir breus fragments d'informació de diverses fonts, així com realitzar paràfrasis senzilles de breus passatges escrits utilitzant les paraules i
 l'ordenació del text original.

- Transmetre per escrit la idea general, els punts principals i detalls rellevants de fragments breus de textos orals o escrits (per exemple, instruc-
cions, notícies, converses, correspondència personal).

4. Competències i continguts

Continguts socioculturals. Aquests continguts estableixen el coneixement i l’aplicació a les acti- vitas de comprensió, producció i coproducció 
dels textos, tant orals com escrits. Entre els més importants que es veuran en els cursos d’aquest nivell seran:

- llenguatge no verbal: la gestualitat explícita i la modulació de la veu per expressar estats d’ànim i com reaccionar-hi.

- vida quotidiana i les seves condicions: les relacions familiars i intergeneracionals, les estructures socials i les normes de cortesia segons la 
situació.

- valors, creences i actituds: festivitats, tradicions, creences, supersticions, prejudicis i tabús.

- menjars i àpats: el menjar tradicional i el menjar saludable.

- consum i entorn laborals: horaris comercials, obertura en festius, tipus horaris, descansos, pauses, absència a la feina, conciliació de la vida 
laboral i familiar.

- salut i assistència social: seguretat social, pensions, atenció a persones desocupades i estatus dels treballadorsestrangers

- lleure i cultura: insititucions culturals, hàbits de lleure, festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants

- medi ambient: climatologia i l’ecologia. Hàbits ecològics de la població

- mitjans de comunicació: premsa, televisió i ràdio: canals de referència. Internet i les xarxes socials

4.1. Continguts sociolingüísitcs.

En aquest nivell es repassaran i s’aplicaran els següents:

- salutacions i comiats: contextos formal, informal i familiar.

- formes de tractament: en les relacions entre iguals i en relacions jeràrquiques

- frases fetes freqüents d'àmbit general



- el doble sentit d’expressions freqüents: reconeixement i assaig d’ús

- distinció de registres: formal, informal o familiar, segons la situació i els interlocutors. 

- relació entre la varietat estàndard i les altres varietats

- minories lingüístiques.

4.2. Competència i continguts estratègics.

Per a l’aplicació dels continguts anteriors cal conèixer els continguts estratègics necessaris per a establir una comunicació adequada a la finalitat 
desitjada en les acgtivitats de comprensió de textos orals i escrits: 

- Mobilització d'esquemes i informació prèvia sobre el tipus de tasca i tema.

- Formulació d'hipòtesis sobre contingut i context.

- Comprovació d'hipòtesis: ajust de les claus d'inferència amb els esquemes de partida.

- Reformulació d'hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements.

En les activitats de producció i coproducció de textos orals i escrits caldrà conèixer i saber:

- activar esquemes mentals sobre l'estructura de l'activitat i el text específics

- identificar els buits d'informació i opinió

- preparar apunts, petits guions o mapes conceptuals

- seleccionar allò que s’ha de dir i com expressar-ho davant una situació complicada

- reflexionar obre el que s’ha de dir i l’efecte que pot tenir sobre els interlocutors

- adequar el text al destinatari, el context i el canal

- utilitzar procediments paralingüístics o paratextuals: sol·licitud d'ajuda, assenyalament d'objectes, dixi, accions que aclareixin significats, llen-
guatge corporal culturalment pertinent

- demanar i oferir  aclariments i reparacions de la comunicació

- usar frases comodí per poder formular el que s’ha de dir.



Les estrategies en les activitats de mediació són més molt particular i es poden específicar de la forma següent:

- explicar un nou concepte o informació mitjançant la comparació i contrast amb altres que són familiars per a tots els interlocutors.

- usar diverses paràfrasis, reformulacions i repeticions per clarificar una informació.

-identificari remarcar la informació essencial explícita d'un text d’interés comú.

-Transformar un procés complex en una sèrie d’instruccions més senzilles.

4.3. Competència i continguts funcionals.

Aquests continguts són les funcions comunicatives mitjançant els seus exponents més comuns en la llengua segons l'àmbit i el context comu-
nicatius, com per exemple:

- Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar disculpes.

- Interessar-se per algú o alguna cosa.

- Demanar i donar informació sobre un estat o sensació física i per la salut: fred o calor, son, gana o set, gust, benestar o malestar.

- Expressar preferències.

4.4. Competència i continguts discursius

Coneixement i comprensió i aplicació de models contextuals i patrons textuals variats per emmarcar el text en el context, formar la cohesió, la pro-
gresió temàtica i els mecanismes de referència entre altres:

- segons l'àmbit d'acció general i l'activitat comunicativa específica

- segons els participants (trets, relacions, intenció comunicativa)

- segons la situació (canal, lloc, temps)

- registre i estil

- comunicació no verbal (textos orals): gestos, to de veu, etc.

- comunicació no verbal (textos escrits): imatges, gràfics, tipografies, etc.

- Seqüència descriptiva amb punt de vista objectiu o subjectiu: ancoratge, aspectualització i relació; amb inserció de seqüències narratives i expo-
sitives.



- Seqüències narrativa, expositiva i argumentativa

- la progressió temàtica i les ruptures temàtiques

- la cohesió i els elements prosòdics, ortotipogràfics i mecanismes de referència

5. Gèneres textuals segons els tipus d’activitats

5.1. Activitas de producció i coproducció de textos orals.

Els més importants seran:

- converses quotidianes de tot tipus, socials i transaccionals.

- converses telefòniques i videoconferències

- missatges de veu amb registres diversos

- anuncis davant una audiència

- relacions de fets, síntesis de reunions

- presentació breu de persones, actes, projectes

5.2. Activitas de comprensió de textos orals

Els més importants seran:

- converses quotidianes de tot tipus

- anuncis en serveis i locals públics

- conferències, xerrades

- extractes de pel·lícules

- entrevistes



5.3. Activitas de producció i coproducció de textos escrits

- formularis administratius

- qüestionaris

- anuncis i ofertes (de feina, d'habitatge, etc)

- programes d'activitats

- receptes de cuina

- cartes i correus electrònics administratius o comercials / formals

- articles d'opinió i cartes al director sobre temes generals o coneguts

i altres

5.4. Activitats de comprensió de textos escrits

- formularis administratius o comercials

- publicitat, ofertes i promocions (sense implícits culturals)

- menús detallats

- programes de festes i d'esdeveniments culturals, fires, etc.

- instruccions, reglaments i normes

- cartes i correus electrònics administratius / formals

i altres

6. Competència i continguts lèxics

Coneixement, selecció i ús de lèxic escrit comú, i més especialitzat dins de les àrees d’interés pròpies, en els àmbits personal, públic, 
cadèmic i ocupacional.

El vocabulari i els aspectes lexicosemàntics hauran de permetre comprendre i produir enunciats atenent a les competències funcional i 
discursiva que s'especifiquen per al nivell i a la distinció entre el lèxic productiu i el receptiu.



6.1. Els camps semàntics més importants són:

- identificació personal

- activitats de la vida diària:

- alimentació

- habitatge

- entorn: orientació, desplaçament, serveis, mitjans de transport i medi ambient

- cos, salut i higiene

- formació

- ciència i tecnologia

- relacions personals i socials

- política i societat

- institucions públiques

- llengua i comunicació

6.2 Aspectes morfològics i lexicosemàntics

-famílies lèxiques (polisèmia, antonímia, sinonímia, homonímia, hiperonímia i hiponímia)

- diferenciació del registre del sinònims parcials

- expressions idiomàtiques: proverbis i modismes

- abreviatures i acrònims.

- onomatopeies i derivades

- expressions comparatives.

- préstecs i xenismes

i altres



7. Competència i continguts socioculturals.

Aquestos fan referència als coneixements, habilitats i actituds interculturals que permetin dur a terme activitats de mediació amb certa flexibilitat
(autoconsciència cultural, consciència sociolin-güística, coneixements culturals generals i específics, observació, escolta, avaluació, posada en rela-
ció, adaptació i respecte). Entre el més imortants trobam els següents:

7.1. - referits als coneixements

- La llengua com a sistema semiològic: existència de varietats en totes les llengües.

- Llengua i societat: legitimitat i estatus de les varietats segons el context.

- Pluralitat, diversitat, multilingüisme i plurilingüisme.

- Diversitat dels sistemes de comunicació verbal i no verbal: regles conversacionals (relatives a l'estatus dels interlocutors, als torns de 
araula, a la formalitat, als tractaments...).

7.2. - referits a la cultura:

- la cultura com a conjunt de pràctiques, representacions i valors compartits. Consciència que la cultura determina la visió del món dels seus 
embres.

- relacions interculturals: complexitat dels comportaments en contextos de diversitat cultural.

- diversitat de les cultures: semblances i diferències entre les pròpies cultures i subcultures i les d'altri.

7.3. - referits a les actituds:

- atenció envers els aspectes formals del llenguatge / la cultura.

- acceptació de la complexitat i l'abast de les diferències lingüístiques i culturals.

- voluntat de qüestionar-se, almenys provisionalment, la pròpia perspectiva cultural i els efectes que pot tenir sobre la percepció dels 
enòmens.

7.4. - referits a les habilitats:

- identificar referències culturals.

- identificar prejudicis culturals.

I altres


