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La present programació se basa en el Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el 
currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles ofic ials 
d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Podeu consultar el mencionat Decret a l’enllaç següent: 
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3757603&coduo=924793&lang=ca 

 

La metodologia  

Es pretén que l'aprenent, com a (futura) persona usuària de l'idioma, arribi a ser capaç, dins els context de cada nivell, de posar en 
joc les competències per dur a terme activitats lingüístiques de comprensió, producció i coproducció, i mediació, tot activant les 
estratègies més adequades per fer-ho. 
En conseqüència, la metodologia hauria de ser-hi coherent i complir una sèrie de principis: 
• Considerar la globalitat de les competències: les generals i, en particular, la comunicativa. 
• Desenvolupar els quatre components de la competència comunicativa.  
• Integrar totes les habilitats: llegir, escoltar, parlar, escriure i mediar. 
• Fer èmfasi en l'eficàcia (assoliment dels objectius comunicatius) i l'adequació (ajustament a la situació) i posar la correcció i la 
precisió al servei d'aquestes. 
• Fer servir materials, mitjans i activitats autèntics o, com a mínim, versemblants, procurant que s'adaptin a les necessitats i els 
interessos de l'alumnat. 
• Promoure gradualment l'aprenentatge autònom i el desenvolupament de les estratègies d'aprenentatge. 
Així mateix, i d’acord a l’article 27.1 a) de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, en el procés d’ensenyament-

aprenentatge de llengües es vetllarà per l’eliminació dels prejudicis, els estereotips  i els rols segons sexe, per l’orientació sexual o 

per la identitat sexual construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, amb la finalitat de 

garantir, tant a les alumnes com als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral. 

La competència comunicativa 

La competència comunicativa, que capacita la persona per actuar utilitzant mitjans lingüístics, inclou els següents components: 
• Competència lingüística (gramatical, lèxica, fonològica, ortogràfica, semàntica, etc.): el recursos formals i la capacitat d’utilitzar-
los. 
• Competència sociolingüística: el coneixement i les habilitats necessàries per tractar la dimensió social de l’ús de la llengua 
(normes de cortesia, formes de tractament, expressions populars, diferències de registres, varietats i accents, etc.) 
• Competència pragmàtica (discursiva, funcional i organitzativa): principis segons els quals els missatges s’organitzen i s’utilitzen 
per a la realització de funcions comunicatives. 
• Competència estratègica: aplicació dels principis metacognitius de planificació, execució, control i reparació a les diferents 
formes d'activitat comunicativa, és a dir, de la recepció, la producció, la interacció i la mediació. 
 

Les competències generals 

Totes les competències humanes contribueixen, d'una manera o una altra, a la capacitat de comunicar-se de l'aprenent. Per tal de 
realitzar les intencions comunicatives, les persones usuàries de la llengua o els aprenents posen en joc la competència 
comunicativa i la combinen amb les competències generals, les que no estan directament relacionades amb la llengua: 
• Els coneixements declaratius (saber), que inclouen el coneixement del món, el coneixement sociocultural (de la  cultura de les 
comunitats on es parla la llengua) i la consciència intercultural (de les relacions entre les diferents visions del món).  
• Les habilitats (saber fer), tant pràctiques, socials, tècniques, professionals o de la vida quotidiana com interculturals (sensibilitat, 
capacitats de relació, d'intermediació i de superació d'estereotips). 
• El saber ser, que integra factors personals lligats a la pròpia personalitat i caracteritzats per les actituds, les motivac ions, els 
valors i les creences. 
• El saber aprendre, que inclou la capacitat d'observar i participar en noves experiències, i d'incorporar coneixements nous als que  
ja existeixen, modificant-los si cal. 
 

 

 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3757603&coduo=924793&lang=ca
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Les estratègies d’aprenentatge 

• Estratègies metacognitives: planificació, control i avaluació de la pròpia cognició. 
• Estratègies cognitives: integració del contingut nou en el coneixement previ. 
• Estratègies de mediació social: disposició afectiva i motivacional davant l'aprenentatge.  
 

Les activitats de mediació 

Sovint l'ús del llenguatge suposa diferents activitats. La mediació combina la recepció, la producció i la interacció. Resumint, hom 
media quan: 

• Fa possible la comunicació entre persones que no són capaces, per les raons que sigui, de comunicar-se entre elles directament. 

• Fa d'intermediari entre interlocutors que no són capaços d'entendre's, sigui per raons lingüístiques o d'altra naturalesa. 

Les activitats de mediació poden implicar o no més d'una llengua, i es refereixen també a la mediació referida a la comunicac ió i 
l'aprenentatge i a la intermediació social i cultural. 

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 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. 

 

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. El departament d’italià de Palma compte amb àmplia selecció de textos que es va 

incrementant anualment perquè els seus alumnes puguin triar llibres que es corresponguin amb el seu nivell.  
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NIVELL C1 

  I. DEFINICIÓ I OBJECTIUS 

Els ensenyaments de Nivell Avançat C1 tenen com a referència el nivell C1 (domini funcional efectiu) del Marc Europeu  

Comú de Referència. 

Capaciten l'alumnat per actuar amb flexibilitat i prou precisió, sense esforç aparent i superant fàcilment les mancances 
lingüístiques mitjançant estratègies de compensació, en tot tipus de situacions en els àmbits personal i públic, per dur a 
terme estudis de nivell terciari o participar amb seguretat en seminaris o en projectes de recerca complexos en l'àmbit  
acadèmic o per comunicar-se amb eficàcia en activitats específiques dins l'entorn professional. 

L'alumnat haurà de ser capaç d'utilitzar l'idioma amb gran facilitat, flexibilitat, eficàcia i precisió per processar una àmplia 
gamma de textos extensos, estructuralment complexos i detallats, sobre aspectes abstractes o concrets de temes de 
caràcter general o especialitzat, fins i tot fora del propi camp d'especialització, en diverses varietats de la llengua i amb 
estructures variades i  complexes i un ampli repertori lèxic que inclogui expressions lexicalitzades, idiomàtiques i col·loquials 
i que permeti apreciar matisos subtils de significat. 

Caldrà haver desenvolupat una consciència de la relació que hi ha entre la llengua, la cultura que l'envolta i la importància 
del registre i de l'estil, així com la capacitat d'adaptar l'ús de la llengua a un ventall ampli de situacions socials, acadèmiques 
o professionals. 

 
QUINS SON ELS OBJECTIUS DEL NIVELL C1? 
 

a) Utilitzar l’idioma amb flexibilitat i eficàcia, adaptant-se amb precisió i coherència al context, a les intencions i als 
interlocutors per comunicar-se de forma fluida i espontània, fins i tot en situacions complexes o en circumstàncies adverses. 
b) Identificar i valorar les normes i convencions socials de les comunitats on es parla l’idioma objecte d’estudi, a partir de 
l’experiència de les pròpies normes i convencions, i ser capaç d'adaptar-s'hi quan escaigui. 

c) Usar un repertori de recursos i estratègies prou ampli i ric per comunicar-se gairebé sense esforç i mostrant de manera 
consistent un bon domini dels continguts gramaticals, lèxics i pragmàtics i de les estratègies. 

d) Comprendre textos escrits i orals, extensos i complexos, de diferents tipologies, formats, temes i registres en les varietats 
estàndard de la llengua, tot copsant-ne els sentits implícits o les càrregues connotatives, i respondre-hi o relacionar-los entre 
si i amb el propi coneixement del món. 

e) Establir un control conscient dels factors que condicionen el procés d’aprenentatge per tal d’assumir-ne la gestió i poder 
formular fites pròpies. 

f) Utilitzar la competència plurilingüe i pluricultural per eixamplar de manera conscient l’abast de les pròpies relacions o 
camps d’interès i per poder dur a terme accions de mediació. 

 

 II.OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE CADA ACTIVITAT 

 ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
 
OBJECTIU GENERAL 
Comprendre, independentment del canal, la intenció i el sentit general, les idees principals, la informació important, els aspectes i 
detalls rellevants, les opinions i actituds dels parlants, tant explícites com implícites en una àmplia gamma de textos orals 
conceptualment i estructuralment complexos extensos, precisos i detallats en una varietat de registres i estils i d'accents no gaire 
marcats fins i tot quan les relacions conceptuals no s'hi assenyalin explícitament; àdhuc articulats a alta velocitat i fins i tot en 
condicions d'audició que no siguin bones; sempre que se'n pugui confirmar detalls, especialment si no s'està familiaritzat amb 
l'accent. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
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a) Comprendre informació específica en declaracions, missatges, anuncis i avisos detallats de poca qualitat acústica o amb so  
distorsionat. 

b) Comprendre informació complexa en condicions i advertiments, instruccions de funcionament i especificacions de productes, 
serveis i procediments i sobre tots els assumptes relacionats amb la pròpia professió o activitat acadèmica. 
c) Comprendre amb relativa facilitat la majoria de conferències, xerrades, col·loquis, tertúlies i debats sobre temes complexos 
de caràcter públic, professional o acadèmic, entenent detalladament els arguments que s'hi esgrimeixin. 

d) Comprendre els detalls de converses i discussions de certa durada entre terceres persones, fins i tot sobre temes abstractes, 
complexos o poc coneguts, i captar la intenció del que s'hi diu. 

e) Comprendre converses d'una certa extensió en què es participa encara que no estiguin clarament estructurades i les 
relacions entre les idees hi sigui tan sols implícita. 

f) Comprendre sense gaire esforç una àmplia gamma de programes de ràdio i televisió, pel·lícules i representacions teatrals o 
d'altres tipus que contenguin força argot o llenguatge col·loquial i expressions idiomàtiques, i identificar-hi detalls o subtileses 
com ara actituds i relacions implícites. 

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
 
OBJECTIU GENERAL 
Comprendre sense dificultat i amb tot detall, en una àmplia gamma de textos escrits extensos i conceptualment i estructuralment 
complexos, en qualsevol suport, fins i tot fora del propi camp d'especialització: la intenció i el sentit general; les idees principals; la 
informació important; els aspectes i detalls rellevants; les opinions i actituds dels autors, tant explícites com implícites; identificant 
les diferències d'estil i registre sempre que se'n puguin rellegir les seccions difícils. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

a) Comprendre instruccions, indicacions, normatives, avisos o altres informacions de caràcter tècnic, incloent detalls sobre 
condicions i advertiments. 

b) Comprendre els matisos, les al·lusions i les implicacions de notes, missatges i correspondència personal que pot presentar 
trets idiosincràtics pel que fa a l'estructura i el lèxic (com ara un format pot habitual, llenguatge col·loquial o un to humorístic). 

c) Comprendre la informació continguda en correspondència formal de caràcter professional o institucional. 

d) Comprendre articles, informes, actes, memòries i altres textos en l'àmbit social, professional o acadèmic. 

e) Comprendre la informació continguda en textos de consulta i referència de caràcter professional o acadèmic. 

f) Comprendre sense dificultat les idees i postures expressades, tant explícitament com implícita, en articles i altres textos 
periodístics de certa extensió tant de caràcter general com especialitzat, en què alhora es comenten i analitzen punts de vista, 
opinions i les seves implicacions. 

g) Comprendre sense dificultat textos literaris contemporanis extensos, d'una varietat lingüística estesa i sense una especial 
complexitat conceptual, i captar-ne el missatge i les idees i conclusions implícites i reconèixer-ne el fons social, polític i 
històric. 

 

 
 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 
 

OBJECTIU GENERAL 
Produir i coproduir amb fluïdesa i espontaneïtat, independentment del canal, una àmplia gamma de textos orals  extensos, clars i 
detallats; conceptualment i estructuralment complexos en diversos registres amb una entonació i un accent adequats a l'expressió 
de matisos de significat mostrant domini d'una àmplia gamma de recursos lingüístics; demostrant domini de les estratègies 
discursives, d’interacció, de compensació i de reparació que permeti superar les dificultats ocasionals sense interferir en la fluïdesa 
i continuïtat del discurs. 
 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
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  a) Fer declaracions públiques amb fluïdesa i gairebé sense esforç, fent servir l'entonació per transmetre matisos subtils de  
significat 

  b) Fer presentacions extenses, clares i ben estructurades sobre un tema complex, desenvolupant-hi idees complementàries, 
motius i exemples adequats, apartant-se si cal del text preparat, estenent-se si escau sobre preguntes o aspectes proposats pel 
públic i acabant amb una conclusió adient. 

c) Dur a terme transaccions, gestions i operacions complexes en què calgui negociar, posicionar-se, argumentar, fer concessions i 
establir-ne els límits, fent servir un llenguatge persuasiu, tractant amb eficàcia els detalls i fent front a respostes o dificultats 
imprevistes. 

d) Participar de manera plena en una entrevista, com a entrevistador o entrevistat, ampliant i desenvolupant les idees 
discutides amb fluïdesa i sense suport, fent servir de manera flexible els mecanismes adequats en cada moment per expressar 
reaccions i per mantenir el bon desenvolupament del discurs. 

e)Participar activament en converses informals animades, amb un més interlocutors, sobre temes abstractes, complexos, 
específics i fins i tot desconeguts, en què es faci un ús emocional, al·lusiu o humorístic de l'idioma, expressant-hi les pròpies 
idees 

  f) Participar activament en converses informals animades, amb un o més interlocutors, sobre temes abstractes, complexos, 
específics i fins i tot desconeguts i en què es faci un ús emocional, al·lusiu o humorístic de l'idioma, expressant les pròpies idees i 

opinions amb precisió, presentant línies argumentals complexes i responent-hi amb eficàcia, fent un bon ús d'interjeccions. 

  g) Participar activament amb gran facilitat en converses i discussions formals animades (per exemple, debats, xerrades, col·loquis, 
reunions o seminaris) en què es tractin temes abstractes, complexos, específics i fins i tot desconeguts, identificant-hi amb 
precisió els arguments dels diferents punts de vista, argumentant la pròpia postura formalment, amb precisió i convicció, 

responent a preguntes i comentaris i contestant de manera fluida, espontània i adequada argumentacions complexes contràries.  

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS   

OBJECTIU GENERAL 

Produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits extensos i detallats; ben estructurats; ajustats als diferents àmbits 
d'actuació; sobre temes complexos en què es resaltin i desenvolupin idees principals, es defensin punts de vista amb idees 
complementàries, motius i exemples adequats i s'acabi amb una conclusió adient, amb un ús correcte i consistent d'estructures 
gramaticals, convencions ortogràfiques, de puntuació i de presentació del text complexes; demostrant un control de mecanismes 
complexos de cohesió; demostrant domini d'un lèxic ampli que permeti expressar matisos de significat, fins i tot ocasionalment  la 
ironia, l'humor i la càrrega afectiva. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

a) Prendre notes detallades durant una conferència, curs o seminari que tracti temes de la pròpia especialitat o durant una 
conversa formal, reunió, discussió o debat animats a l'entorn professional, transcrivint la informació de manera tan precisa i 
propera a l'original que les notes puguin ser útils a altres persones. 

b) Escriure correspondència personal, en qualsevol suport, i comunicar-se en fòrums virtuals, expressant-se amb claredat, detall 
i precisió i relacionant-se amb els destinataris amb flexibilitat i eficàcia, incloent usos de caràcter emocional, al·lusiu i 
humorístic. 

c) Escriure, amb la correcció i formalitat degudes i amb independència del suport, correspondència formal dirigida a institucions 
públiques o privades en què, per exemple, es faci una reclamació o demanda complexa o s'expressin opinions a favor o en 
contra d'alguna cosa, aportant informació detallada i esgrimint els arguments pertinents per refermar o rebatre postures. 

d)Escriure informes, memòries, articles, assajos o altres tipus de text en entorns de caràcter públic, acadèmic o professional. 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 

OBJECTIU GENERAL 
Mediar amb eficàcia entre parlants que usen la llengua meta o diferents llengües incloent aquesta, transmetent tant informació 
com opinions, implícites o explícites a partir d'una àmplia gamma de textos orals o escrits extensos, precisos, detallats i complexos 
conceptualment i estructuralment amb flexibilitat, correcció i eficàcia tant en situacions habituals com en d'altres de més 
específiques i complexes; en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional identificant i reflectint amb tanta exactitud com 
es pugui les diferències d'estil i registres utilitzant els recursos lingüístics i les estratègies discursives i de compensació per 
minimitzar les dificultats ocasionals. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

a)  Comunicar amb paraules senzilles i gestos les necessitats bàsiques d'un tercer en una situació determinada. 
b)  Fer oralment traduccions aproximades de paraules i expressions incloses en senyals, pòsters, programes, fullets, etc. 
c)  Fer llistes de noms, números, preus i altres dades molt senzilles d'interès immediat. 
d) Mostrar, amb paraules i llenguatge no verbal, interès sobre una idea o un tema. Traslladar oralment o per escrit en un nou   
text coherent, parafrasejant-los o resumint-los, informació, opinions i arguments de textos escrits o orals llargs i minuciosos de 
caràcter divers i procedents de fonts diverses (com ara diversos mitjans de comunicació, informes, assajos, conferències, textos 
acadèmics o altres documents de caràcter professional). 
e) Fer una interpretació consecutiva en xerrades, reunions, trobades o seminaris relacionats amb la pròpia especialitat, amb 
fluïdesa i flexibilitat, transmetent la informació important amb els propis termes. 
f) Mediar amb fluïdesa i eficàcia entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües sobre temes tant dels camps 
d'interès personal o de la pròpia especialitat com de fora (per exemple, en reunions, seminaris, taules rodones o en situacions 
potencialment conflictives), tenint en compte les diferències i les implicacions sociolingüístiques i socioculturals i reaccionant 
en conseqüència, transmetent de manera clara i concisa informació significativa i formulant les preguntes i fent els comentaris 
pertinents a fi d'obtenir els detalls necessaris o comprovar suposades inferències i significats implícits. 
g) Prendre notes escrites per a tercers recollint-hi, amb la precisió deguda, informació específica i rellevant de textos escrits 
complexos, encara que clarament estructurats, sobre temes d'interès personal o del propi camp d'especialització en els àmbits 
acadèmic i professional. 

                    h) Prendre notes escrites detallades per a tercers, amb la precisió necessària i una bona estructuració, durant una conferència, 
entrevista, seminari, reunió o debat clarament estructurats, articulats a velocitat normal en una varietat de la llengua on amb un 
accent amb què s'estigui familiaritzat, i sobre temes complexos i abstractes, tant dins com fora del propi camp d'interès o 
especialització, seleccionant quina informació i arguments rellevants cal consignar-hi segons com es desenvolupi el discurs. 

                                                      i)  Resumir, comentar i analitzar per escrit els aspectes principals, la informació específica rellevant i els diferents punts de vista 
de notícies, articles sobre temes d'interès general, entrevistes o documentals que contenguin opinions, arguments i anàlisis. 

                                                      l) Traduir fragments rellevants pel que fa a activitats del propi interès en els àmbits personal, acadèmic o professional, de 
textos escrits com ara correspondència formal, informes, articles o assajos. 

 

III.COMPETÈNCIES I CONTINGUTS 
 
        COMPETÈNCIA I CONTINGUTS SOCIOCULTURALS I SOCIOLINGÜÍSTICS 

Coneixement i aplicació a la comprensió, a la producció i a la coproducció de textos orals i escrits dels aspectes socioculturals 
i sociolingüístics: 

Competència i continguts socioculturals 

           Llenguatge no verbal 

- cinèsica, mímica, proxèmica i parallenguatge 

- gestualitat implícita 

- parallenguatge (to i modulació de la veu, silencis, signes d’afecte, sons extralingüístics, etc.) 

    Vida quotidiana i les seves condicions                 

Relacions personals i convencions socials 

- l’estructura social en tota la seva complexitat 

- normes de cortesia segons el context. 

- les relacions entre gèneres: estereotips i transgressions 

- les relacions amb les autoritats i l’administració en general: formalismes 

- les jerarquies 

- cerimònies i celebracions: etiqueta 

- els temes tabú 

Valors, creences i actituds 

- festivitats i tradicions importants o d’àmbit general: vigència, abast, origen, etc. 

- rituals, símbols i detalls més rellevants de les tradicions 

- valors, creences i actituds transgressors: abast i tolerància 

- el sentit de l'humor: referents i característiques. acudits molt coneguts i d'àmbit general 

- minories religioses, ètniques, etc.: relacions amb els grups majoritaris/preeminents 
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- rituals religiosos 

- supersticions, prejudicis i tabús 

- encaix social de col·lectius determinats (dones, lgtb, immigrants, etc.) 

Menjars i àpats 

- horaris i hàbits d'àpats segons les estacions i regions 

- tipus d'establiments de restauració segons el tipus de menjar, ubicació (centre, zones turístiques, etc.) 

- comportament durant els àpats de feina, familiars, tradicionals o festius 

- vigència de la cuina tradicional/internacional 

Consum 

- pagament: modes, condicions, facilitats i drets del consumidor 

- publicitat: mitjans utilitzats, presència, enganys i estereotips 

- queixes, reclamacions: procediments 

Entorn laboral 

- condicions laborals: drets i condicions contractuals habituals 

Habitatge 

- entorn urbà: característiques generals de ciutats i pobles 

- ubicació dels habitatges: connotacions 

Salut i assistència social 

- estat del benestar i assistència social (seguretat social, pensions, atenció a persones desocupades) i estatus dels 
treballadors estrangers 

- institucions d'assistència social, de defensa del consumidor 

- ONG rellevants 

- prevalença de la medicina tradicional i alternativa 

- accés als medicaments 

Educació 

- característiques generals del sistema universitari 

- sortides professionals associades al tipus d'estudis 

- formació durant tota la vida: presencial, a distància 

- formació a l'empresa / organització, pràctiques, etc. 

- beques i ajuts 

Lleure i cultura 

- festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants 

- referents culturals i artístics significatius (literatura, música, cinema, arts escèniques, etc.): artistes, autors i obres més 
coneguts 

- música, teatre i dansa popular i tradicional 

- formes d’oci tradicionals i contemporànies 

- els esports: esportistes i equips de rellevància internacional i comportaments socials que envolten l’esport (rivalitats, 
assistència de públic, comentaris, etc.) 

- l’oci passiu: la televisió (programes més populars) 

- patrimoni cultural i natural 

- museus i llocs d’interès cultural 

- viatges i turisme: destinacions freqüents i hàbits 

Geografia 

- territoris i àmbits més importants en què es parla la llengua: relacions 

- ciutats i llocs més significatius: connotacions que s’hi associen 

- presència i integració d’altres cultures (veïnes, estrangeres, de minories, etc.) 

Medi ambient 

- la consciència ecològica general de la població 

- hàbits de consum responsable i de gestió de residus 
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Participació ciutadana 

- sistema polític i administratiu 

- mecanismes de participació ciutadana 

- consensos i tensions polítiques i qüestions polèmiques d’abast general 

Mitjans de comunicació 

- premsa escrita (en paper i digital): capçaleres de referència i les seves tendències sociopolítiques; premsa especialitzada 

- televisió i ràdio: canals de referència i les seves tendències 

- programes de ràdio i televisió molt coneguts 

- presència i ús general d’internet i xarxes socials 

 

Competència i continguts sociolingüístics 

Cortesia lingüística i convencions 

- salutacions i comiats: selecció segons context (formal, informal i familiar), àmbit (públic, privat) i canal (oral, escrit, 
electrònic...) 

- formes de tractament: connotacions d'un canvi de tractament (confiança, respecte, distància, etc.) 

- fórmules de cortesia pròpies de contextos formals 

- convencions per evitar el llenguatge sexista 
- expressions de distanciament, atenuació de l'emissor, modèstia 
- fórmules per donar el condol 
- convencions de la correspondència formal 

    
 Referents 

- frases fetes i refranys d'àmbit general 

- doble sentit i connotacions d'expressions freqüents i metàfores habituals 

- valor d'expressions que poden resultar ofensives o despectives segons context i interlocutors 

- girs que poden resultar còmics 

- expressions al·lusives a personatges, esdeveniments, llocs, institucions, etc. 

Registre 

- distinció del llenguatge oral i l'escrit 

- distinció, selecció i manteniment del registre: formal, informal, familiar o íntim, segons la situació, els interlocutors i el 
canal 

- implicacions dels canvis de registre: interpretació i reacció 

- expressions col·loquials i d'argot molt freqüents 

- varietats de la llengua estàndard: trets característics 

Varietats 

- estàndards pluricèntrics o estàndards regionals 

- varietats diatòpiques més importants: característiques bàsiques i connotacions 

- variació diastràtica: identificació d’elements rellevants d’argots contemporanis 

Contacte de llengües 

- minories lingüístiques: estatus, situació, drets lingüístics, etc. 

- contacte de llengües: situacions de bilingüisme, influències, etc. 
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 Competència i continguts funcionals 

Comprensió i acompliment de les funcions comunicatives o actes de parla següents, mitjançant els exponents de les 
funcions esmentades més adequats per a cada context comunicatiu específic, tant a través d’actes de parla directes com 
indirectes, en una varietat àmplia de registres (familiar, informal, neutre, formal) 

Competència i continguts discursius  

Coneixement, comprensió i construcció de models contextuals i patrons textuals complexos propis de la llengua escrita i de 
la llengua oral monològica i dialògica, en diverses varietats de la llengua i segons el context específic 

Competència i continguts lèxics 

Coneixement, comprensió́ i utilització correcta i adequada al context d’una amplia gamma lèxica d’us general, i més 
especialitzat dins de les àrees d’interès pròpies, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, inclosos 
modismes, col·loquialismes, regionalismes i argot. 

El vocabulari i els aspectes lexicosemàntics hauran de permetre comprendre i produir enunciats sobre aspectes (bàsics i 
derivats, concrets i abstractes) de les àrees temàtiques següents, atenent a les competències funcional i discursiva que 
s'especifiquen per al nivell i a la distinció entre el lèxic productiu i el receptiu. 

 

Competència i continguts interculturals 

Bon domini dels coneixements, les destreses i les actituds interculturals que permetin portar a terme activitats de  mediació 
amb facilitat i eficàcia: consciencia de l’alteritat; consciencia sociolingüística; coneixements culturals específics; observació́; 
escolta, avaluació; interpretació; posada en relació; adaptació; imparcialitat; meta comunicació; respecte; curiositat; obertura 
de mires; tolerància. 

 

Per a obtenir informació detallada sobre COMPETÈNCIES I CONTINGUTS  com sobre GÈNERES TEXTUALS podeu consultar el 
Decret 34/2019, de 10 de maig a l’enllaç següent: 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3757603&coduo=924793&lang=ca 

 

Competència i continguts morfosintàctics  C1 
Podeu consultar el següent enllaç: 

 

 

IV. CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Criteris generals 

- Té un ampli repertori de competències socioculturals i sociolingüístiques que li permet apreciar amb facilitat diferències de 
registre i les subtileses pròpies de la comunicació oral en les cultures, les comunitats de pràctica i els grups en què es  parla 
l’idioma. 

- Selecciona i aplica amb eficàcia les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió de la intenció, el sentit 
general, les idees principals, la informació important, els aspectes i detalls rellevants i les opinions i actituds dels parlants, 
tant implícites com explícites. 

- Reconeix, segons el context específic, la intenció i significació d’un repertori ampli d’exponents de les funcions 
comunicatives o actes de parla, tant indirectes com directes, en una varietat àmplia de registres (familiar, informal, neutre , 
formal). 

- És capaç de seguir un discurs extens fins i tot quan no està estructurat clarament i quan les relacions són només suposades i 
no estan assenyalades explícitament. 

- És prou hàbil per utilitzar les claus contextuals, discursives, gramaticals i lèxiques amb la finalitat d’inferir l’actitud, la 
predisposició mental i les intencions de l’autor, i preveure el que ha d’ocórrer. 

- Reconeix una gran diversitat d’expressions idiomàtiques i col·loquials i aprecia connotacions i matisos subtils de significat , 
encara que pot ser que en necessiti confirmar alguns detalls si l’accent no li és familiar. 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3757603&coduo=924793&lang=ca
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- Distingeix una gamma àmplia de patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació, la qual cosa li permet comprendre 
qualsevol parlant o interlocutor, encara que pot ser que n’hagi de confirmar alguns detalls quan l’accent li és desconegut. 

 

  Criteris específics 

COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

 

 
 
 

Reconeix: 

la situació 

comunicativa les 

parts del text 

els punts més importants 

el rerefons social, 
polític o històric del 
text 

l'humor 

 
 

la rellevància de les 
parts del text 

 
les variacions d'estil amb l'objectiu 
de produir un efecte el el lector 

l'alternança de 

registres els usos 

humorístics 

el llenguatge figurat 

 

 
Distingeix: 

 
diferents 
funcions/propòsits dins 
un mateix text 

l'objectivitat o 
subjectivitat del text 

 

 
entre el tema principal i 
els subtemes i 
digressions 

entre la tesi i els 

arguments i 
contraarguments 

entre arguments i detalls o 
exemples que hi donen suport 

entre els fets i les opinions 

 
 

Comprèn: 

l'actitud i l'estat d'ànim 

del parlant 

la intenció comunicativa 
del text 

l'ús de l'humor 

 
 

detalls rellevants 

l'ús de la metàfora i la metonímia 

els significats, idees i 
connexions implícits 

relacions implícites i 

explícites referències 

culturals implícites 

Processa 
juntament amb el 
text: 

 
diagrames, gràfics i graelles complexos i especialitzats 

 
 
 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Criteris generals 

- Té un ampli repertori de competències socioculturals  i sociolingüístiques, incloent-hi aspectes sociopolítics i històrics, que  
li permet apreciar amb facilitat el rerefons i els trets idiosincràtics de la comunicació escrita en les cultures, les comunitats de 
pràctica i els grups en què s’utilitza l’idioma. 

- Selecciona i aplica amb eficàcia les estratègies més adequades per comprendre el que pretén o se li requereix en cada cas, 
utilitzant amb habilitat les claus contextuals, discursives, gramaticals, lèxiques i ortotipogràfiques amb la finalitat d’inferir 
l’actitud, la predisposició mental i les intencions de l’autor, i treure’n les conclusions apropiades. 

- Identifica amb rapidesa el contingut i la importància de textos sobre una sèrie àmplia de temes professionals o acadèmics i 
decideix si són oportunes una lectura i una anàlisi més profundes. 

- Cerca amb rapidesa en textos extensos i complexos per localitzar-hi detalls rellevants. 

- Reconeix, segons el context, el gènere i el tipus textuals específics, la intenció i significació d’una varietat àmplia 
d’exponents de les funcions comunicatives o actes de parla, tant indirectes com directes, en una varietat àmplia de registres 
(familiar, informal, neutre, formal). 

- Pot localitzar informació o seguir el fil de l’argumentació en un text d’estructura discursiva complexa o que no està 
estructurat perfectament, o en el qual les relacions i connexions no estan expressades, o no sempre s’expressen, de manera 
clara i amb marcadors explícits. 

- Domina un ampli repertori lèxic escrit, reconeix una gran diversitat d’expressions idiomàtiques i col·loquials  i aprecia 
connotacions i matisos subtils de significat, encara que a vegades pot ser que necessiti consultar un diccionari, bé de caràcter 
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general o bé especialitzat. 

- Comprèn els significats i les funcions associats a una gamma àmplia d’estructures sintàctiques pròpies de la llengua  escrita 
segons el context i gènere i tipus textuals, incloent-hi variacions sintàctiques de caràcter estilístic (p. e. inversió o canvi de 
l’ordre de paraules). 

- Comprèn les intencions comunicatives que són subjacents després de l’ús d’una gamma àmplia de convencions 
ortotipogràfiques de la llengua meta, tant en suport paper com digital. 

 

Criteris específics 

COMPRENSIÓ GLOBAL COMPRENSIÓ SELECTIVA COMPRENSIÓ DETALLADA: 

 

 
 
 

 
Reconeix: 

el gènere 

textual les 

parts del text 

els punts més importants 

el text que queda 
per processar 

el rerefons social, 
polític o històric del 
text 

la ironia i l'humor 

 
 
 

la rellevància de les 
parts del text 

 

 
les variacions d'estil amb l'objectiu 
de produir un efecte el el lector 

l'alternança de registres 

els usos irònics o 

humorístics el llenguatge 

figurat 

 

 
Distingeix: 

 
diferents 
funcions/propòsits dins 
un mateix text 

l'objectivitat o 
subjectivitat del text 

 

 
entre el tema principal i 
els subtemes i 

digressions 

entre la tesi i els 
arguments i contra 
arguments 

entre arguments i detalls o 
exemples que hi donen suport 

entre els fets i les opinions 

 
 

 
Comprèn: 

l'actitud i l'estat 
d'ànim de l'autor 

la intenció comunicativa 
del text, fins i tot 
ambigua o implícita 

l'ús de l'humor 

 
 

 
detalls rellevants 

l'ús de la metàfora i la metonímia 

els significats, idees i 
connexions implícits 

relacions implícites i 

explícites referències 

culturals implícites 

Processa juntament 
amb el text: 

la disposició del text 
(columnes, 
requadres, 
destacats, etc.) 

diagrames, gràfics i graelles 
complexos i especialitzats 

la tipografia (cursiva, negretes, etc.) 

 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS 

Criteris generals 

- Utilitza l’idioma amb flexibilitat i eficàcia per a fins socials, incloent-hi l’ús emocional, al·lusiu i humorístic, adaptant el que 
diu i els mitjans d’expressar-ho a la situació i al receptor, i adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies. 

- Mostra un domini de les estratègies discursives i de compensació que fa imperceptibles les dificultats ocasionals que   pugui 
tenir per expressar el que vol dir i que li permet adequar amb eficàcia el seu discurs a cada situació comunicativa,  

utilitza espontàniament una sèrie d’expressions adequades per guanyar temps mentre reflexiona sense perdre el seu torn de 
paraula, substitueix per una altra una expressió que no recorda sense que el seu interlocutor se n’adoni, evita una dificultat 
quan hi topa i torna a formular el que vol dir sense interrompre totalment la fluïdesa del discurs, o corregeix els seus lapsus i 
canvia l’expressió, si dóna lloc a malentesos. 

- Desenvolupa arguments detallats de manera sistemàtica i ben estructurada, relacionant lògicament els punts principals, 

remarcant els punts importants, desenvolupant aspectes específics i concloent adequadament. 

- Expressa i argumenta les seves idees i opinions amb claredat i precisió, i rebat els arguments i les crítiques dels seus 
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interlocutors de manera convincent i sense ofendre, responent a preguntes i comentaris i contestant de manera fluida, 
espontània i adequada. 

- Utilitza els exponents orals de les funcions comunicatives més adequats per a cada context específic, tant a través d’actes 
de parla indirectes com directes, en una àmplia varietat de registres (familiar, informal, neutre, formal). Estructura bé i 
clarament el seu discurs, mostrant un ús adequat de criteris d’organització i un bon domini d’una gamma àmplia de 
connectors i mecanismes de cohesió propis de la llengua oral segons el gènere i tipus textual. 

- Manifesta un alt grau de correcció gramatical de manera consistent i els seus errors són escassos i amb prou feines 
apreciables. 

- Domina un ampli repertori lèxic, incloent-hi expressions idiomàtiques i col·loquials, que li permet superar amb desimboltura 
les seves deficiències mitjançant circumloquis, tot i que encara pugui cometre equivocacions petites i esporàdiques, però 
sense errors importants de vocabulari, i sense que amb prou feines es noti que cerca expressions o que utilitza estratègies 
d’evitació. 

- Té una capacitat articulatòria propera a alguna/es de les varietats estàndard pròpies de la llengua meta i varia l’entonació i 
col·loca l’èmfasi de l’oració correctament per expressar matisos subtils de significat. 

- S’expressa amb fluïdesa i espontaneïtat, gairebé sense esforç; només un tema conceptualment difícil pot obstaculitzar un 
discurs fluid i natural. 

- Elegeix una frase apropiada d’una sèrie de possibles enunciats del discurs per introduir-hi els seus comentaris 
adequadament amb la finalitat de prendre la paraula o guanyar temps per mantenir l’ús de la paraula mentre pensa.  

- És capaç d’aprofitar el que diu l’interlocutor per intervenir en la conversa.  

- Relaciona amb destresa la seva contribució amb la d’altres parlants. 

- Adequa les seves intervencions a les dels seus interlocutors perquè la comunicació flueixi sense dificultat.  

- Planteja preguntes per comprovar que ha comprès el que l’interlocutor ha volgut dir i aconsegueix  aclariment  dels 

aspectes ambigus. 

 

 

 

Criteris específics 

 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

 
 
 

Producció i fluïdesa: 

Presenta amb claredat informació sobre temes complexos no familiars, 

integrant-hi subtemes, sense donar la impressió que té dificultats per a 

mantenir la paraula. 

Presenta als interlocutors, o al públic, un discurs coherent, ben organitzat, 
interessant i persuasiu, recorrent a recursos cohesius complexos 

Parla amb fluïdesa, naturalitat i celeritat en la gran majoria dels casos i, 
mentre el tema no sigui conceptualment difícil, amb un bon ritme. 

Fa servir el ventall complet de característiques fonològiques de la llengua 
meta amb un grau de domini suficient per a garantir la intel·ligibilitat en tot 
moment. 

S'autocorregeix quan s’adona de que ha pronunciat una paraula malament. 

Produeix un discurs fluid i intel·ligible amb alguna relliscada en el control de 
l’accent prosòdic, l’entonació i el ritme que no afecten la intel·ligibilitat ni la 
efectivitat de la contribució. 

Varia l’entonació i fa un ús efectiu dels aspectes prosòdics per expressar el 
que vol comunicar amb precisió , fins i tot significats subtils o implícits. 

- Extensió 

- Intel·ligibilitat i prosòdia 

- Pauses i vacil·lacions 

- Cohesió i coherència 

- Estratègies de reparació 

 
Interactua fluidament i apropiada, adaptant el nivell de formalitat al context 
i la relació amb l’interlocutor, prenent la paraula i argumentant de manera 
convincent. 
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Interacció: 

- Desenvolupament i 
manteniment 

- Adequació 

- Estratègies 
pragmàtiques 

Segueix una discussió animada sobre temes complexos i abstractes amb 
diversos parlants, i hi participa espontàniament i flexible, encara que els 
altres parlin simultàniament. 

Intercanvia informació complexa i detallada referida a temes poc familiars, 
indicant àrees clau on cal més explicació o clarificació. 

Fa servir la comunicació telefònica o en línia per diversos objectius, fins i tot 
la resolució de problemes i malentesos, encara que possiblement hagi de 
demanar clarificació si l’accent no és familiar. 

 Recorre a una sèrie d’expressions i recursos discursius per prendre la de 
paraula de 
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 manera apropiada i comentar el que han dit els altres 

Si no troba l’expressió adient, usa circumloquis o paràfrasis per a solucionar el problema. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

Ventall i amplitud 

- d’estructure
s 
lingüístiques 

- del lèxic 

- de les 
funcions 
comunicatives 
i discursives 

- dels temes tractats 

 
Explota una molt àmplia gamma de funcions comunicatives i discursives en una varietat 
extensa de temes i contextos, tot mostrant un control flexible dels gèneres discursius i els 
temes curriculars. 

Recorre a un ventall molt ampli de recursos lèxics, estructurals i a alguns mecanismes 
retòrics. 

Fa servir un ampli repertori lèxic que inclou expressions idiomàtiques i associacions 
lèxiques. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

Estructures 
sintàctiques i 

morfologia 

Es comunica amb un nivell alt de correcció en un ampli ventall de temes. 

Hi pot haver alguna errada ocasional poc important que no distregui l'interlocutor. 

 
Precisió del lèxic 

La precisió en l’ús del lèxic és molt alta; les relliscades són ocasionals i poc significatives. 

 
Pronúncia 

Articula pràcticament tots els sons de la llengua meta amb un grau alt de control, encara 
que hi poden romandre alguns trets de la llengua pròpia. 

Es corregeix els sons mal articulats. 

 
 

ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Criteris generals 

- Adapta el que diu i els mitjans d’expressar-ho a la situació, al receptor, al tema i tipus de text, i adopta un nivell de  formalitat adequat a les 
circumstàncies, aplicant els seus  coneixements i competències socioculturals i sociolingüístics  amb facilitat per establir diferències de registre 
i estil, i per adequar amb eficàcia el text escrit a  les  convencions establertes en les cultures i comunitats de llengua meta respectives, elegint 
una formulació apropiada entre una àmplia sèrie d’elements lingüístics per expressar-se amb claredat i sense haver de limitar el que vol dir. 

- Aplica amb desimboltura les estratègies més adequades per elaborar els diferents textos escrits complexos que li demana el context específic, 
i planifica el que és necessari dir i els mitjans per dir-ho considerant l’efecte que pot produir en el  lector. 

- Utilitza els exponents escrits de les funcions comunicatives més apropiats per a cada context, tant a través d’actes de   par la indirectes com 
directes, en una varietat àmplia de registres (familiar, informal, neutre, formal). 

- Mostra un control de les estructures organitzatives textuals i els mecanismes complexos de cohesió del text escrit i pot il·lustrar els seus 
raonaments amb exemples detallats i precisar les seves afirmacions i opinions d’acord amb les seves diverses intencions comunicatives en 
cada cas. 

- Utilitza una gamma àmplia d’estructures sintàctiques que li permeten expressar-se per escrit amb precisió i manté un grau alt de correcció 
gramatical de manera consistent; els errors són escassos i pràcticament inapreciables. 

- Té un ampli repertori lèxic escrit que inclou expressions idiomàtiques i col·loquialismes i que li permet mostrar un grau alt de precisió, superar 
amb desimboltura les seves deficiències mitjançant circumloquis i no cometre més que relliscades petites i esporàdiques en l’ús del 
vocabulari. 

- Utilitza les convencions ortotipogràfiques pròpies de la llengua meta per produir textos escrits en què l’estructura, la distribució en paràgrafs i 
la puntuació són consistents i pràctiques i en què l’ortografia és correcta, llevat de relliscades tipogràfiques de caràcter esporàdic. 

 

 

 

Criteris específics 

 

ASPECTES PRAGMÀTICS 

 
Organització 

Presenta informació clara i prou fluida sobre temes complexos i poc 
familiars, tot integrant-hi subtemes. 

Mostra un bon control de l’ordre lògic en seqüències argumentatives. 

 

 Aplica recursos per organitzar de manera flexible les relacions semàntiques. 

 
 

Discurs: cohesió i coherència 

Construeix un text amb informació ben organitzada que resulta 
engrescadora i persuasiva per al lector. 

Fa servir elements de cohesió complexos dins i entre els paràgrafs. 

L’ús del lèxic contribueix d’una manera important a la cohesió textual, sense 
caure en repeticions innecessàries. 

Mostra control de l’ús pragmàtic de la puntuació. 



 

 Programació d’italià 2021-22  C1  

16 

 

Adequació: 

- Resposta a la tasca 

- Extensió 

- Registre 

- Característiques textuals 

- Consciència del lector 

- Veu autorial 

 

Selecciona i controla el registre adient en totes les contribucions, adequat al 
canal. 

Coneix i aplica les característiques prototípiques d’una àmplia gamma de 
gèneres textuals. 

Els recursos discursius i lingüístics utilitzats demostren consciència del 

lector. Mostra actitud i intenció i expressa una veu autorial forta. 

Pot adaptar elements d'estil d'altres llengües, que fan present la identitat de 
l'autor. 

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS 

 
Ventall i amplitud 

- d’estructures 
lingüístiques 

- del lèxic 

- de les funcions 
comunicatives i discursives 

- dels temes tractats 

Recorre a un ventall molt ampli de recursos lèxics, estructurals i funcionals i 
a alguns mecanismes retòrics. 

Fa servir un ampli repertori lèxic que inclou expressions idiomàtiques i 
associacions lèxiques. 

Aplica una varietat dels exponents de les funcions comunicatives del nivell, 
incloent- hi presentar, justificar i defensar un punt de vista de manera 
convincent. 

Aplica amb èxit una varietat de funcions discursives. 

S’expressa amb claredat i sense dificultat en un ampli ventall de temes 
personals, generals i del seu camp d’especialització o d’interès. 

Fa servir la paràfrasi d’una manera prou subtil quan no sap una paraula. 

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 

 
Estructures sintàctiques i 
morfologia 

El grau de correcció és molt alt encara que ocasionalment cometi errors que 
no afecten el missatge. 

La morfologia és correcta, amb poques excepcions. 

 
Precisió del lèxic 

El lèxic emprat és precís i contribueix positivament a la cohesió textual i 
al desenvolupament de la tasca, i causa bona impressió en el lector, tot i 
alguna confusió esporàdica en usos molt idiomàtics o sinòfons poc 
habituals. 

 
Ortotipografia 

En general l'ús dels elements ortotipogràfics és acurat. 

Les errades i els lapsus només afecten l'ortografia de mots complicats o poc 
freqüents. 

 

 

 

ACTIVITATS DE MEDIACIÓ 

Criteris generals 

Té un coneixement ampli i concret dels aspectes socioculturals i sociolingüístics propis de les cultures i les comunitats de 
pràctica en què es parla l’idioma, incloses les subtileses i implicacions de les actituds que reflecteixen els usos i els valors 
d’aquestes, i les integra amb facilitat en la seva competència intercultural juntament amb les convencions de les seves 
pròpies llengües i cultures, la qual cosa li permet extreure les conclusions i relacions apropiades i actuar en 
conseqüència, en una gamma àmplia de registres i estils, amb la flexibilitat deguda segons les circumstàncies, i amb 
eficàcia. 

Aplica amb desimboltura les estratègies adequades per adaptar els textos que ha de processar al propòsit, la situació, els 
receptors i el canal de comunicació, sense alterar la informació i les postures originals. 

Produeix un text coherent i cohesionat a partir d’una diversitat de textos font.  

Sap fer una citació i utilitza les referències seguint les convencions segons l’àmbit i el context  comunicatius (p. e. en un   
text acadèmic). 

Transmet amb claredat els punts destacats i més rellevants dels textos font, així com tots els detalls que considera 
importants en funció dels interessos i les necessitats dels destinataris. 

Gestiona amb flexibilitat la interacció entre les parts per procurar que flueixi la comunicació, indicant la seva comprensió 
i l’interès; elaborant, o demanant a les parts que elaborin, el que s’ha dit amb informació detallada o idees rellevants;  
ajudant a expressar amb claredat les postures i a desfer malentesos; tornant sobre els aspectes importants, iniciant 
altres temes o recapitulant per organitzar la discussió, i orientant-la cap a la resolució del problema o del conflicte en 
qüestió. 

Criteris específics 

 

MEDIACIÓ DEL TEXT 

 
Transmissió d'informació 
específica 

Transmet informació específica detallada de seccions de textos llargs i 
complexos i n'indica la rellevància. 

Transmet i contextualitza els punts principals o detalls rellevants de 
correspondència formal o informes. 

Explicació de dades (a partir 
de diagrames, gràfics, 

imatges...) 

Interpreta i descriu de manera clara i fiable aspectes destacables i detalls a 
partir d'informació organitzada visualment (diagrames, gràfics, taules, etc.) 

en fonts complexes i/o diverses. 
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Processament del text 
(resum, integració de 
diverses fonts, aclariments 
per a una audiència 
determinada): 

Resumeix textos llargs i/o complexos per a una audiència específica 
respectant-ne o adaptant-ne, segons escaigui, l'estil i el registre. 

Glossa i comenta textos complexos, incloent actituds i opinions 
implícites, i pot aprofitar-los per parlar del tema. 

 
Presa de notes: 

Pren notes seleccionant informació i arguments rellevants i detallats sobre 
temes abstractes i complexos o de fonts múltiples, de manera prou acurada 
perquè puguin servir a altres persones. 

MEDIACIÓ DE CONCEPTES 

 
Relacional: 

- Facilitació de la interacció 
col·laborativa. 

- Gestió de la interacció 

Pot liderar discussions, prenent nota de les idees i decisions i oferint-ne un 

resum al grup. 

Adapta, si cal, la formulació de les preguntes i intervencions segons les 
reaccions del participants. 

Intervé diplomàticament a l’hora de reorientar la discussió o davant 
conductes pertorbadores . 

 
Cognitiva: 

- Col·laboració en la 
construcció del significat 

- Encoratjament de la 
conversa conceptual. 

Orientació de la discussió per a la presa de decisions, resumint, informant i 
avaluant opinions diverses. 

Avaluació de reptes, problemes i propostes en una discussió col·laborativa 
per arribar a una conclusió. 

Formulació d’ preguntes obertes per enllacar amb relacionades amb les 
diferents contribucions per estimular una argumentació lògica (hipòtesi, 
inferència, anàlisis, justificació oi predicció). 

MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 

 
Facilitació de l'espai 
intercultural: 

Gestiona l’ambigüitat i ofereix suport i consell per esvair malentesos i 
contribuir a una cultura de comunicació compartida. 

Anticipa possibles malentesos i comenta o interpreta diferents perspectives 
culturals per mantenir una interacció positiva. 
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PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 
 

 

Les activitats de llengua avaluades són: 

- Comprensió de textos orals (C.T.O.) 

- Comprensió de textos escrits (C.T.E.) 

- Producció i coproducció de textos orals (P.C.T.O.) 

- Producció i coproducció de textos escrits (P.C.T.E.) 

- Mediació 
 
 

 

 

Per obtenir la certificació del nivell C1, caldrà superar una PROVA DE DOMINI unificada i homologada per la 
Conselleria d’Educació i Cultura. Les proves unificades per als alumnes oficials i lliures es realitzaran en dues 
convocatòries, una al mes de maig/juny i l’altra al mes de setembre, segons calendari facilitat pel Cap 
d’Estudis i una vegada hagi estat aprovat per la Conselleria. A la convocatòria extraordinària l'alumne està 
exempt de realitzar les parts superades amb un 50% o més (nota superior o igual 5) en la convocatòria 
ordinària, i es conservarà la puntuació obtinguda en aquestes per al càlcul de la qualificació final. No 
obstant això, l'alumne que hagi superat totes les parts amb un 50% o més de la nota, però no arribi a un 65% 
o més de la mitjana de totes les parts, podrà presentar-se de nou a la convocatòria extraordinària de les 
parts que vulgui. Per fer la mitjana aritmètica de la nota final, prevaldrà en aquest cas la nota obtinguda a la 
convocatòria extraordinària." 
 

 
 

 

 
  

 
 

 


