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1. INTRODUCCIÓ

La present programació ha estat elaborada seguint els següents decrets:

● Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del

nivell bàsics a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi

B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 de l'Ensenyament d'idiomes de règim especial

regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i s'estableixen les

equivalències entre els Ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades a diversos

plans d'estudis i les d'aquest Reial Decret  (BOE 23/12/2017 núm. 311).

● Reial Decret 1/2019, de 11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns

d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1,

Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

● Decret 34/2019 de dia 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig) que estableixen

l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic A1, bàsic A2, intermedi B1,

intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial

impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

així com amb la Resolució del Conseller d'Educació i Universitat de dia 1 de juliol de 2019,

per la qual s’aproven les instruccions d’organització i funcionament de les EOI de les Illes

Balears per al curs 2019-2020.

Segons els articles 6, 7 i 8 del Decret 34/2019 els ensenyaments d’anglès s’organitzen de la

següent manera: els nivells bàsic A1, bàsic A2, intermedi B1 i avançat C2 es faran en un curs,

mentre que els nivells intermedi B2 i avançat C1 es faran en dos cursos: intermedi B2.1 i

intermedi B2.2 i avançat C1.1 i avançat C1.2 respectivament.

També s’ha actualitzant tenint en compte la següent normativa autonòmica:

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 28 de juliol de 2021, per la qual

s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'Idiomes

de les Illes Balears per al curs 2021-2022.

Instruccions d'organització i funcionament de les escoles oficials d'Idiomes per al curs

2021-2022.

ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

La programació didàctica és un recull del procés de planificació a través del qual es tracta de

respondre explícitament a quatre preguntes bàsiques:

a. Què volem ensenyar?  Objectius i continguts

b. Com pensem fer-ho?  Metodologia

c. Quan i en quin ordre ho farem? Recursos i temporalització

d. Com podem saber si estem aconseguint el que pretenem? Avaluació
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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 a aconseguir

tals 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 les

programacions didàctiques del departament han d’incloure els aspectes que s’esmenten a

continuació i que segueixen de forma ordenada els punts establerts en el nou desenvolupament

curricular.

Aquest procés implica l’organització didàctica de temps, espai i recursos.

2. MARC METODOLÒGIC

APRENENTATGE I DOCÈNCIA

Aquesta proposta de programació per al departament d’anglès de l’EOI de Palma 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.

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 professor 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.

Per estimular l’aprenentatge, és útil contestar a la pregunta: “quines condicions són les més

adients perquè es produeixi aquest aprenentatge?” La majoria dels investigadors semblen estar

d’acord en el fet que s’han de donar les següents condicions bàsiques que es poden aplicar a

gairebé totes les situacions d’aprenentatge.

• EXPOSICIÓ: L’alumnat ha de rebre un material d’entrada (input) comprensible de la

llengua parlada i escrita. Aquest material ha de ser real, suficientment ric i de qualitat. És
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convenient que s’exposi l’alumnat a textos d’un nivell moderadament més alt de

coneixements que el que posseeixen els aprenents en aquest estadi. Ha d’incloure els

tipus de registres formal i informal i pot contenir altres varietats a més de la llengua

nadiva, com ara la llengua que utilitza qualsevol parlant no nadiu que en faci ús de la

llengua objecte d’estudi.

• ÚS DE LA LLENGUA: Té en compte especialment el material de sortida (output) i el

considera essencial per al desenvolupament de la llengua. S’espera que l’alumnat en faci

ús real mitjançant la interacció a la classe en un ventall ampli de situacions, la qual cosa

farà que es processi el material d’entrada (input) de forma més analítica i possiblement

afavorirà també els processos mentals implicats en l’aprenentatge.

• MOTIVACIÓ: És necessària perquè els aprenents processin la llengua que reben i també la

utilitzin el més aviat possible, i es puguin beneficiar tant de l’exposició com de l’ús que en

fan. La motivació pot també provenir de diverses fonts. A les EOI cal tenir en compte les

característiques pròpies del nostre alumnat i cercar temes adequats als seus

coneixements, interessos i necessitats.

• INSTRUCCIÓ: S’entén enfocada cap a les estructures formals de la llengua. Actualment és

un fet generalment acceptat que aquesta instrucció pot accelerar el nivell de

desenvolupament de la llengua i fins i tot incrementar el nivell final d’adquisició dels

aprenents; per tant el seu aprenentatge sembla rellevant a les EOI. Això no obstant, cal

considerar que existeixen diverses teories sobre la instrucció formal i la seva relació amb

l’ordre natural de desenvolupament d’una llengua. Aquesta programació convida el

professorat a reflexionar i informar-se sobre els aspectes esmentats, els quals provoquen

controvèrsia entre els lingüistes, perquè el professorat prengui decisions meditades a

l’hora d’instruir els alumnes sobre les formes gramaticals. Cal tenir en compte que un

enfocament excessiu en la forma pot desviar-nos dels objectius fonamentals d’un

currículum enfocat cap a la comunicació.

De forma abreujada es pot dir que aquest document vol presentar un enfocament comunicatiu

equilibrat, és a dir, que tot i que es centra en la comunicació i els seus processos, para esment

en les estructures formals i en l’assimilació de les competències com part essencial de

l’aprenentatge.

LES ACTIVITATS DE MEDIACIÓ

Convé aquí fer una menció a la inclusió de les activitats de mediació. L’ús del llenguatge va més

enllà de la comunicació de missatges: abasta també el desenvolupament i l'articulació d'idees i

pensaments i la facilitació de l'entesa entre les persones. 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.
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● Fa d'intermediari entre interlocutors que no són capaços d'entendre's, sigui per raons

lingüístiques o d'altra naturalesa.

Cal destriar les activitats de mediació que es plantegen com a pròpies del format d’examen

establert per la Comissió elaboradora de proves, de la varietat i amplitud que es contempla a la

regulació del Marc de referència europeu per l’aprenentatge de llengües. Tanmateix, aquests

tipus d’activitats de mediació més variades i que contemplen diferents tipus de suports, una

interacció interpersonal, un temps de preparació més extens… encara que no es contemplin

com a activitats avaluables a les proves de certificació, no tenen perquè ser exclosos de les

activitats d'ensenyament-aprenentatge a classe ni, en conseqüència, de les d'avaluació de

seguiment als grups d’avaluació contínua. De fet, poden constituir una pràctica molt adequada

en molts casos, sobretot tenint en compte el context sociocultural de les Illes Balears i les

necessitats i interessos de molts dels aprenents, a més de contribuir al desenvolupament de la

consciència intercultural, que és un dels objectius d'aquests ensenyaments.

Pel que fa estrictament a la preparació i elaboració d’activitats de pràctica enfocades a examen,

es fomenta l’ús, intercanvi, recopilació i creació de materials per part de tot el professorat del

departament a fi de poder posar a l’abast de l’alumnat una varietat de proves de pràctica que els

donin una idea clara del que es poden trobar en un exercici d’examen d’aquests tipus i sàpiguen

com enfocar les tasques encomanades tant pel que fa a la mediació escrita com a l’oral.

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 què es troben els aprenents.

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

comunicar-se de l’aprenent, i poden considerar-se aspectes de la competència comunicativa. De

tota manera, pot ser útil distingir les competències que no estan directament relacionades amb

la llengua (competències generals) de les competències  pròpiament lingüístiques.

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.)
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• 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.
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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 motivacions, 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.

Totes aquestes competències no constitueixen una finalitat en sí 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 a cada

nivell. El material utilitzat haurà de ser variat i autèntic, sempre que sigui possible, per donar

resposta a les necessitats reals dels alumnes. Mitjançant aquestes tasques comunicatives, els

alumnes, entren 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.

ASPECTES A CONSIDERAR

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’hagin 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.
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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 la posada en pràctica del vocabulari.

● La combinació d’aquest aprenentatge amb un lèxic més ampli d’adquisició.

● La relació entre vocabulari i discurs.

Els mètodes utilitzats poden ser variats i dependran dels estils d’aprenentatge individuals.

Paper de l’alumnat i del professorat

L’enfocament adoptat pel MECR implica una forma nova de considerar els rols tant del professor

com de l’alumne. En un enfocament tradicional el professor 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

professor 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.

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.

Per tal que aquesta capacitat es desenvolupi convé tenir en compte les següents pautes:

• L’acceptació de la responsabilitat per part de l’alumnat i del professorat.

• L’enteniment dels aspectes que comporta el procés d’aprenentatge.

• La identificació dels objectius d’aprenentatge.

• La identificació dels coneixements inicials de l’alumne.

• L’exploració de les idees pròpies dels alumnes.

• La identificació del tipus de lectura extensiva adequada.

• La identificació de la demanda de models escrits útils per a l’alumnat.

• L’oferiment d’oportunitats de feedback oral o escrit.
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Ús 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 un marc estable per a

l’ensenyament, un material comú d’ús individual per a l’alumnat i una guia i un material de

suport per al treball del professorat. Cal recordar però que tot text ha de ser complementat, en

major o menor mesura, tant per cobrir els continguts de la programació com per satisfer les

necessitats pròpies de cada grup específic.

Cal remarcar la conveniència de què professors que imparteixin el mateix nivell mantinguin

contacte regularment amb la finalitat d’intercanviar impressions, activitats i recursos varis per

complementar el llibre de text.

LES NOVES TECNOLOGIES

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.

Les TIC representen un impuls cap a la innovació pedagògica que propicia el canvi dels mètodes

d’aprenentatge i de la relació professor/alumne. També són una eina atractiva de suport a la

docència, poden fomentar l’autonomia en l’aprenentatge, permeten a l’alumne estar en

contacte directe amb l'idioma i la cultura de l’idioma que s’estudia mitjançant recursos

multimèdia. 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.

La situació sanitària, d’altra banda, ens ha obligat a reforçar aquest aspecte, així com a millorar

la competència digital d’alumnat i professorat per poder afrontar escenaris semipresencials o

online.

Les activitats i condicions que es proposen per familiaritzar-se amb les TIC són bàsicament:

● Orientar l’alumnat sobre l’accés a una selecció de pàgines web d’interès (notícies en la

ràdio i la televisió on-line, premsa, exercicis d’autocorrecció sobre aspectes formals de

la llengua, programes didàctics d’altres centres, entre d’altres).

● Complementar les activitats de classe amb altres digitals / online per treballar totes

les destreses comunicatives.

● Utilitzar el correu electrònic, els documents compartits i els recursos que es posin a

disposició tals com xats i fòrums per motivar l’expressió escrita.

● Utilitzar els recursos més amplis que pot oferir un aula multimèdia, com per exemple

la utilització de mètodes multimèdia interactius que es poden fer servir en forma

d’autoaprenentatge o amb el professor com a tutor.

● Orientar l’alumnat a l’hora de la utilització de l’entorn G Suite que posa l’EOI al seu

abast.

15



Les TIC són un mitjà adient, atractiu, motivador i facilitador per a la immersió lingüística o

cultural en la llengua objecte d’aprenentatge. No podem ignorar-les en el nostre ensenyament.

La EOI de Palma té actualment a disposició d’alumnat i professorat la plataforma G-suite.

Mitjançant aquesta eina es pretén facilitar la nostra tasca i la comunicació digital entre tots. Es

seguiran usant dins l’aula els recursos digitals dels llibres de text, les pissarres digitals i materials

online que es considerin adients, però a més d’això, es podrà tenir a l’alumnat al dia mitjançant

la plataforma ‘Classroom’ que permet compartir material i tasques i afavoreix el treball online i

el contacte professorat-alumnat.

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.

No és indispensable que la lectura de textos sigui objecte d’avaluació als grups d’avaluació

contínua, emperò convé recomanar alguna lectura per curs. Els professors poden comentar a

classe els textos llegits i animar els alumnes a fer petites presentacions o feines que hi estiguin

relacionades.

TASQUES

L’enfocament que descriu el MECR està clarament centrat en l’acció, com ja s’ha esmentat

anteriorment. La comunicació i l’aprenentatge suposen la realització d’una sèrie de tasques on

es posa l'idioma en ús en un context determinat i amb uns objectius concrets. 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.

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. Les tasques com a mètode es

tracten de diversa manera regular, tant incloses al contingut (temàtica unitats) del llibre de text

com en la introducció de material complementari rellevant per simular situacions comunicatives

de tot tipus dins el mon real. Per tant, les tasques s’inclouran com a part de l'aprenentatge i
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relacionades amb els continguts tractats. Sembla adient incloure abans de començar la

programació el tipus de tasques més usuals per els tres nivells (bàsic, intermedi i avançat), tot

tenint en compte la dificultat que impliquen i adaptar-les a cada 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 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA I LES PROGRAMACIONS D’AULA

La seqüenciació i temporalització dels objectius i continguts vindrà recollida a la programació

general i es desenvoluparà amb major detall a la programació d’aula de cada professor, on es

presentaran seqüenciats els materials que es faran servir durant el curs tant als cursos

d’avaluació contínua com als de certificat. Pel que fa a les programacions d’aula, es recullen les

indicacions que s’inclouen a les Instruccions d'Organització i Funcionament de les EOI per al curs

2021-22.

Les programacions s’avaluaran anualment per tal de fer-les més eficients i d’adaptar-les a la

realitat, reavaluant les possibles millores pel que fa al compliment dels objectius de l’any

anterior.

17



3. ENFOCAMENT CURS 2021-22

AVALUACIÓ INICIAL

Aquest inici de curs escolar s’ha proposat al professorat la introducció de proves de diagnòstic

inicials com a mesura imprescindible per fer-nos una idea clara del punt de partida del grup i

dels estudiants en particular. El propòsit de les proves d’avaluació inicial d’aquest curs és també

el de determinar que l’alumnat estigui ben anivellat i que la consecució d’objectius del nivell

anterior sigui apropiada per poder dur un bon seguiment del curs actual. Alhora es pretenen

identificar les febleses del alumnes i les necessitats de reforç concretes o a nivell de grup. També

s’han proposat canvis de grup en cas de trobar casos evidents d’anivellació incorrecte en cas

dels alumnes que han accedit mitjançant la prova de nivell online.

En aquest nou curs 2021-22, tot el professorat del departament és conscient de la necessitat de

revisar i reforçar continguts poc treballats al nivell anterior degut a les circumstàncies de la

semipresencialitat forçosa d’alguns grups que es va donar gairebé fins al tercer trimestre.

ENTORN G-SUITE I PLATAFORMA DIGITAL

Pel que fa al curs 2021-22, la EOI de Palma ha continuat amb l’ús de l’entorn G-suite que inclou

moltes eines que faciliten i flexibilitzen l’aprenentatge a distància o semipresencial, així com el

totalment online. Aquest entorn posa a disposició de professorat i alumnat eines tals com: la

pissarra digital jamboard, google meet per videoconferències, un compte de google

eoipalma.com per alumnat i professorat, un espai ilimitat compartit o personal al núvol amb el

google drive, l’ús de Classroom com a plataforma de contacte directe professor - alumne així

com entre el professorat i les coordinacions de nivell, entre d’altres.

Aquest entorn afavoreix un seguiment més proper de les necessitats dels alumnes, així com

l’intercanvi de materials entre professors i docents i alumnat, l’enviament de treballs i de

retroalimentació, i implementar l’ensenyament compartint recursos en diversos suports amb

l’objectiu de fer més interactiva la tasca docent i més fluida la comunicació entre tots.

PLA DE CONTINGÈNCIA

El pla de contingència contempla els tres escenaris possibles per dur a terme l’aprenentatge:

presencial, semipresencial i online. L’inici del curs enguany és en un escenari de presencialitat,

excepte pels cursos que són semipresencials naturals. No es contemplen desdoblaments degut

a l’augment de capacitat de les aules i s’ha pogut tornar a treballar en conjunt sense necessitat

de treballs extres mitjançant la plataforma. Encara així, la major part dels professors han creat

un classroom pel seus alumnes per estar en contacte i tenir l’opció d’usar-lo si calgués.
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OFERTA DE CURSOS 2021 - 2022

Cursos semipresencials

La oferta de grups semipresencials d’anglès a la EOI de Palma durant el curs 2021-22 és de 16

cursos en total.

Per nivells:

B1 3

B2.1 3

B2.2 4

C1.1 3

C1.2 2

C2 1

Professorat:

Marina Ruiz B2.1
Ana Belén Gracia B1
Violeta Llorens B1

Nynke Espinar B2.2 - 2

Aïda Santamaria C1.2

Miquel Gelabert C2

Eva Martínez B2.1

Sebastià Duran PA C1.2

Rosario Llano  PB C1.

Andrea Abad B1

Lluís Cerdó  PA B2.1

Lluís Cerdó  PA C1.1

Andreu Pedró PA B2.2 + B2.2

Àngels  Grimalt C1.1

D’aquests cursos n’hi ha 5 per personal docent (PA/PB).
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Característiques dels cursos semipresencials

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de 13 d’octubre de 2020, per la qual es

dicten les instruccions per a regular provisionalment l’organització i el funcionament dels

ensenyaments d’idiomes en la modalitat semipresencial a les escoles oficials d’idiomes de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

Seguint la normativa sobre els cursos semipresencials publicada per la conselleria a la resolució

abans mencionada, resumim que els cursos semipresencials:

● Tenen una durada de tot el curs escolar.

● Són de lliure elecció tant per part del professorat com dels alumnes.

● Impliquen una càrrega de treball extra pel professorat que alhora té una alliberació

horària per dedicar-la a treballar de manera digital: correccions de tot tipus, creació i/o

recopilació i pujada de materials, vídeos i/o atenció online a l’alumnat per resoldre dubtes

i donar feedback.

● A la EOI els alumnes només venen un dia a la setmana a classe (a part dels divendres

lectius), de forma que el dia que no venen s’espera que es treballi prioritzant les tasques

de producció i resolució de dubtes.

● Pel que fa al docent, s’espera que els proporcioni materials i recursos per treballar de

manera autònoma però amb un seguiment online per part del professor. Aquest

seguiment queda a criteri del professor sempre i quan l’alumnat estigui atès i tingui un

treball guiat i pautat en aquestes 50h de no presencialitat.

● El professor pujarà i compartirà materials de tots tipus a la plataforma dividits per

temàtiques i/o unitats i deixant clar la feina que correspon a les hores no presencials, la

feina que correspon al deures de l’alumnat i les activitats recomanades d’expansió i/o

repàs. S’ha d’intentar que el volum de material sigui assequible i es comparteixi de

manera esglaonada de manera que l’alumnat no tingui la impressió de que és massa

alhora i no pot assolir-ho.

● El professorat, per tant, estarà encarregat entre d’altes coses de: l’enviament de tasques

interactives, correcció online i feedback als àudios i produccions escrites dels alumnes. Ús

regular d’eines tals com: padlet, live-worksheets, kahoots, google forms… Foment de

debats o aportacions al mur sobre un vídeo o tema proposat i resolució de dubtes online.

Enviament de videos i gravacions: Temes de fonètica o explicacions puntuals.

INTRODUCCIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA

La EOI de Palma ha introduït un pla de convivència i, dins aquest marc, el departament d’anglès

s’ha compromés a participar amb una activitat per nivell relacionada amb els objectius d’aquest

pla. Cada coordinador de nivel posarà a l’abast una activitat per nivell, de manera que els

professors la puguin dur a terme amb l’alumnat.
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4. NIVELL BÀSIC A1

Els continguts del Nivell Bàsic A1 tenen com a objectiu capacitar l'alumnat per a la utilització

de la llengua estàndard en situacions quotidianes o de immediata necessitat que versin sobre

aspectes bàsics concrets i que contenguin expressions, lèxic i estructures d'ús molt freqüent,

tant cara a cara com a través de mitjans tecnològics.

Amb aquest objectiu, l'alumnat ha d'adquirir les competències que li permetin utilitzar

l'idioma de forma molt limitada, en situacions molt habituals i diversos àmbits, per a produir,

coproduir i processar textos orals i escrits molt breus que versin sobre aspectes personals o

quotidians, i que contenguin estructures molt senzilles i un repertori lèxic limitat, en una

varietat estàndard de la llengua.

Un cop adquirides les competències corresponents al Nivell Bàsic A1, l'alumne estarà

capacitat per complir els objectius que es citen a continuació a cada una de les activitats de

llengua. A més a més, serà capaç de col·laborar de forma molt elemental en la comunicació

entre parlants de la llengua meta en situacions on es produeixen intercanvis d'informació

molt senzills sobre assumptes personals, de la vida quotidiana o d'immediata necessitat i que

no requereixen coneixements específics.

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE CADA ACTIVITAT DE LLENGUA

Activitats de comprensió de textos orals

Objectius generals

Comprendre el sentit general i els punts principals de textos orals molt breus, ben estructurats,

transmesos de viva veu o per mitjans tècnics, articulats a una velocitat molt lenta, en una

varietat estàndard de la llengua i sempre que les condicions acústiques siguin òptimes i el

missatge no estigui distorsionat. Aquests textos es referiran a temes molt quotidians o

d'immediata necessitat, dels àmbits personal o públic.

Objectius específics

● Comprendre fórmules de contacte socials bàsiques.

● Comprendre preguntes breus sobre qüestions personals bàsiques en converses molt

senzilles.

● Comprendre informació breu sobre qüestions personals bàsiques o assumptes

d'immediata necessitat en converses molt senzilles.

● Comprendre informació bàsica sobre preus i horaris a tendes, hotels, estacions,

aeroports, etc.

● Comprendre instruccions molt bàsiques.

● Comprendre indicacions breus i senzilles.
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Activitats de producció i coproducció de textos orals

Objectius generals

Produir i coproduir principalment en comunicació cara a cara, però també a través de mitjans

tècnics, textos orals molt breus, en una varietat estàndard de la llengua. Comunicar-se de

forma suficientment comprensible, tot i que resultin molt evidents l'accent estranger, les

pauses i els titubeigs i siguin necessàries les repeticions, la repetició, les paràfrasis i la

cooperació dels interlocutors per mantenir la comunicació, incorporant la utilització

d'estratègies d'expressió i d'interacció.

Objectius específics

● Utilitzar les fórmules de contacte social més comuns.

● Presentar-se a si mateix i a altres amb frases senzilles.

● Demanar i donar informació personal (nom, direcció, número de telèfon, nacionalitat,

edat , família, aficions, etc.)

● Expressar l'hora i manejar xifres, quantitats i preus; per exemple, per fer compres.

● Demanar coses.

● Utilitzar expressions de temps.

● Descriure el lloc on viu.

● Donar informació sobre allò que fa a la seva vida quotidiana.

● Dir que no entén alguna cosa.

● Demanar a algú que repeteixi allò que ha dit.

● Demanar a algú que parli més poc a poc.

● Demanar que lletregin una paraula o nom propi que no ha entès.

Activitats de comprensió de textos escrits

Objectius generals

Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i alguns detalls

rellevants en textos escrits molt breus d'estructura senzilla i clara, en una varietat estàndard

de la llengua, en qualsevol suport. Aquests textos es referiran a temes molt quotidians o

d'immediata necessitat.

Objectius específics

● Comprendre paraules i frases en els anuncis més comuns.

● Comprendre formularis (per exemple, sol·licitud d'inscripció, full de registre d' un hotel,

etc.) per proporcionar les dades més rellevants sobre un mateix.

● Comprendre informació puntual bàsica a cartells i catàlegs; per exemple, horaris i preus

d'espectacles, transports,comerços.

● Comprendre les indicacions més importants per utilitzar aparells o dispositius d'ús

corrent, com per exemple “imprimir”, “apagar”,etc.

● Comprendre missatges curts i senzills, felicitacions i salutacions, en postals o targetes.

● Comprendre notes i missatges breus de la vida quotidiana amb instruccions o informació.
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Activitats de producció i coproducció de textos escrits

Objectius generals

Produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits molt breus i d'estructura molt

senzilla en un registre neutre, fent ús dels recursos de cohesió més bàsics, les convencions

ortogràfiques i de puntuació més elementals, i les estratègies d'expressió i els procediments

discursius més bàsics. Aquests textos es referiran a temes molt quotidians.

Objectius específics

● Escriure notes i anuncis i prendre nota de missatges relacionats amb activitats i situacions

de la vida quotidiana.

● Escriure correspondència personal (missatges de text, postals, correus electrònics breus,

etc.), amb patrons predeterminats o molt freqüents, per tal de tractar temes relacionats

amb l’entorn.

● Fer descripcions senzills de persones, objectes o llocs.

● Omplir formularis, qüestionaris o fitxes que requereixin dades personals (nom,

nacionalitat, direcció, etc.).

Activitats de mediació

Objectiu general

Transmetre a tercers informació senzilla i predictible d'interès immediat continguda en textos

breus i senzills, com ara senyals, posters, programes, fullets, etc.

Objectius específics

● Comunicar amb paraules senzilles i gestos les necessitats bàsiques d'un tercer en

una situació determinada.

● Fer oralment traduccions aproximades de paraules i expressions incloses en

senyals, posters, programes, fullets, etc.

● Fer llistes de noms, números, preus i altres dades molt senzilles d'interès

immediat.

● Traduir, tot consultant un diccionari o altres recursos, mots o expressions, encara

que no sempre se'n seleccioni l'accepció adequada.

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

COMPETÈNCIES I CONTINGUTS

Vegeu les competències i continguts al document adjunt o BOIB.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/103371
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MÈTODES PEDAGÒGICS

La metodologia s'ajustarà als següents principis:

● Els objectius declarats es centren en l'ús efectiu de l'idioma per part de l'alumne. Per tant,

les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge s'orientaran de manera que l'actuació

d'aquest ocupi el major temps possible.

● El paper del professor serà essencialment el de facilitar la participació de l'alumne en la

realització d'activitats comunicatives, avaluar la seva actuació, orientar-lo respecte a

aquests i indicar com pot desenvolupar les seves competències i les seves pròpies

estratègies d'aprenentatge.

● Conforme els objectius generals i específics establerts, les activitats d'ensenyament i

aprenentatge es centraran fonamentalment en aquelles a les que l'alumnat haurà

d'enfrontar-se en situacions de comunicació real - això és, activitats de

recepció/comprensió, producció/expressió, interacció i mediació, a través de tasques que

impliquin aquestes activitats.

● Les característiques de les tasques a portar a terme (textos o material de base utilitzats,

tema, operacions que comporta, durada, número de participants, instruccions, etc.)i les

seves condicions de realització (quan i com) s'establiran essencialment en funció dels

objectius específics que es pretenen assolir.

● Les classes s'impartiran en l'idioma objecte d'estudi progressivament, per garantir una

major exposició directa.

● Les classes s'organitzaran de tal manera que s'afavoreixi la comunicació entre els alumnes.

● Els mitjans, mètodes i materials que s'utilitzin seran els més propers possible a aquells

que l'alumnat pugui trobar-se durant el curs de la seva experiència directa amb l'idioma

objecte d'estudi, i se seleccionarà en funció de la seva idoneïtat per assolir els objectius

establerts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

L'avaluació seguirà l'estructura assenyalada en les instruccions bàsiques per al curs

corresponent, del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial en relació amb l’avaluació i la

promoció dels alumnes.

Activitats de comprensió de textos orals

● Reconeix, i aplica a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i sociolingüístics

relatius a la vida quotidiana i les convencions socials de les cultures en les quals s’utilitza

l' idioma.

● Aplica les estratègies adequades per a la comprensió del sentit general i la informació

essencial del text.

● Distingeix la funció comunicativa del textos del nivell.

● Aplica a la comprensió del text els coneixements bàsics de les estructures del nivell.
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● Reconeix lèxic d’ús freqüent relatiu als temes del nivell , i és capaç, mitjançant ajuda de

gestos i imatges, d’inferir el significat d’algunes paraules que desconeix.

● Reconeix alguns patrons rítmics d’entonació i els significats que s'hi relacionen.

Activitats de comprensió de textos escrits

● Reconeix, i aplica a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i sociolingüístics

més bàsics relatius a la vida quotidiana i les convencions socials de les cultures en les

quals s’utilitza l' idioma.

● Aplica a les tasques del nivell les estratègies més adequades per a la comprensió del

sentit general i la informació essencial i predictible dels textos escrits.

● Distingeix la funció així com la intenció comunicativa i el format del gènere del text que

ha de llegir.

● Aplica a la comprensió uns coneixements molt bàsics de les estructures de la sintaxi i

dels elements de la morfologia.

● Comprèn el lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a les tasques del nivell i és capaç d’inferir el

significat d’algunes paraules desconegudes a partir del context.

● Identifica, i aplica a la comprensió del text, el valor i significat associat a les convencions

ortogràfiques i de puntuació més bàsiques.

Activitats de producció i coproducció de textos orals

● Aplica a la producció oral els coneixements socioculturals i sociolingüístics mínims per a

sortir-se’n en els intercanvis amb altres interlocutors.

● Aplica algunes estratègies bàsiques per produir textos orals breus i senzills mitjançant

l’ús de gestos i dixis i petits guions o fórmules apreses per recolzar el discurs.

● Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç

d’utilitzar els exponents més bàsics d’aquesta funció per a fer front a les tasques del

nivell.

● Aplica un repertori molt bàsic de frases i fórmules per a comunicar-se en les tasques del

nivell amb una fluïdesa acceptable, sobretot a l’hora d’aclarir el que vol dir o per a

mostrar que necessita ajuda de l’interlocutor.

● És capaç de mantenir una conversa o un monòleg breu prèviament assajat si compta

amb l’ajut de l’interlocutor.

● Aplica les estructures sintàctiques del nivell per a expressar les nocions i funcions del

nivell durant la realització de les tasques.

● És capaç d’enllaçar una sèrie d'elements breus, concrets i senzills per crear una

seqüència lineal i cohesionada.

● Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a fer front a les tasques del nivell,

encara que cometi errors i les dificultats afectin la fluïdesa i ocasionalment hagi de

recórrer a l’alternança de codi.

● Pronuncia i entona de manera entenedora, encara que resulti evident la influència de la

L1 i l’interlocutor hagi de demanar aclariments o modelar la pronunciació correcta de

tant en tant.
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Criteris específics

Aspectes pragmàtics

● Producció i fluïdesa:

● Extensió

● Intel·ligibilitat i prosòdia. Enuncia expressions curtes o memoritzades i formula

frases completes molt bàsiques d’extensió molt breu. Reprodueix de manera

intel·ligible els trets prosòdics d'un repertori limitat de mots i frases, encara que

amb una forta influència d'altres llengües en l'accentuació, el ritme.

● Pauses i vacil·lacions

● Cohesió i coherència

● Estratègies de reparació o l'entonació, comptant amb la col·laboració de l'interlocutor.

● Enllaça informació senzilla amb connectors molt bàsics o juxtaposició, ajudats de la

prosòdia i recursos paralingüístics.

● Les pauses i vacil·lacions poden ser molt freqüents per la necessitat de cercar paraules i

expressions i el desig de reparar el discurs.

● Interacció:

● Desenvolupament i manteniment

● Adequació

● Estratègies pragmàtiques. Inicia una conversa amb una salutació o pregunta i

reacciona davant una novetat amb fórmules apreses o llenguatge no verbal.

● Mostra una consciència, molt bàsica, del decòrum en el contacte social.

● Formula i contesta preguntes senzilles , formulant enunciats molt senzills corresponents

a les funcions del nivell, mentre l’interlocutor ajudi i doni suport a l’intercanvi.

● Quan té una dificultat pot demanar que l’interlocutor parli més lentament, repeteixi o

reformuli el que ha dit.

● Fa servir la dixi i la cinestèsia quan vol ajudar.

● Per telèfon i en línia proporciona informació molt senzilla prèviament assajada.

Aspectes pragmalingüístics

Ventall i amplitud d’estructures lingüístiques del lèxic de les funcions comunicatives i discursives

dels temes tractats:

● Recorre a un nombre reduït de paraules, estructures i frases per donar informació

personal o detalls de temes familiars i quotidians.

● Utilitza un nombre limitat de funcions comunicatives i discursives per fer front a les

situacions senzilles en què ha d’actuar.

Correcció lingüística

● Estructures sintàctiques i morfologia: mostra un control limitat de les estructures.

● Precisió del lèxic:  sovint pot haver-hi poca adequació del lèxic a la tasca/tema.
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● Pronuncia i articula els sons d'un nombre limitat de paraules i expressions apreses de

manera que el discurs és intel·ligible si l'interlocutor està acostumat a l'accent i hi ajuda

(p. ex.: repetint la paraula amb la pronúncia correcta o suscitant la repetició de sons

nous).

Activitats de producció i coproducció de textos escrits

Criteris generals

● Aplica a la producció dels textos escrits del nivell els coneixements socioculturals i

sociolingüístics bàsics per a poder actuar de manera apropiada en els intercanvis amb

altres interlocutors.

● Aplica unes estratègies bàsiques per produir textos escrits breus i senzills adaptats a les

tasques de producció escrita del nivell mitjançant la còpia i modificació de textos model i

l’ús de materials de consulta.

● Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç

d’utilitzar els exponents més senzills d’aquesta funció per organitzar les tasques del

nivell.

● Aplica un repertori bàsic d’estructures sintàctiques per a comunicar-se en les tasques

del nivell amb un control acceptable i utilitza alguns mecanismes de cohesió molt bàsics

per crear una seqüència lineal.

● Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les tasques del

nivell, encara que hagi de limitar el que vol expressar.

● Utilitza, de manera acceptable, els signes de puntuació bàsiques (punt i coma) i les

normes ortogràfiques elementals.

Criteris específics

Aspectes pragmàtics

● Organització: Produeix expressions curtes o fixes i frases i preguntes completes, encara

que siguin molt bàsiques o hi pugui mancar ordre lògic.

● Discurs (cohesió i coherència): Enllaça informació bàsica amb connectors molt bàsics.

● La manca de cohesió no dificulta la comprensió, tot i que calgui fer algun esforç per

entendre algun passatge.

● Hi ha evidència d’un mínim control dels temps verbals i els elements més bàsics de

coreferència, encara que els elements de cohesió textual no estiguin assolits.

● Adequació:

● Resposta a la tasca

● Extensió

● Registre

● Característiques textuals: Escriu missatges complets, curts i senzills, encara que

les salutacions introduccions i els comiats/tancaments no sempre siguin adients.
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Aspectes pragmalingüístics

Ventall i amplitud d’estructures lingüístiques del lèxic de les funcions comunicatives i

discursives dels temes tractats. El repertori lèxic i d'estructures permet expressar informació

personal bàsica i referir- se a temes quotidians familiars, tot i ser molt bàsic.

Correcció lingüística

● Estructures sintàctiques i morfologia: Produeix paraules, estructures i frases aïllades, tot

i que el domini de la morfosintaxi sigui limitat.

● Precisió del lèxic: El lèxic és suficient per desenvolupar la tasca, tot i que limitat i poc

precís.

● Ortotipografia: Mostra coneixement de la correspondència so-grafia, tot i que presenta

moltes errades per la influència d'altres llengües, les quals poden dificultar la

identificació d'alguns mots.

● Té un domini bàsic de la puntuació.

Activitats de mediació

Criteris generals

● Reconeix els aspectes bàsics que caracteritzen les comunitats de parlants de la llengua

objecte d’estudi.

● Identifica, mitjançant estratègies lingüístiques i no-lingüístiques, la informació clau i molt

senzilla que ha de transmetre.

● Pren notes, prepara un dibuix o un mapa o qualsevol suport visual amb la informació

necessària que ha de traslladar als destinataris i prepara el que ha de dir amb

anterioritat.

● Formula preguntes senzilles per assegurar-se de la informació i per comprovar la

comprensió o repeteix la informació per obtenir la confirmació encara que hagi de

recórrer a l’alternança de codi, els gestos i el llenguatge no verbal.

Criteris específics

Mediació del text

● Transmissió d'informació específica. Transmet informació predictible sobre hores, llocs,

preus, etc. continguda en textos orals o escrits.

● Presa de notes: Pren nota de paraules clau i dades senzilles (dades personals, preus,

hores, llocs, etc.)

Mediació de conceptes

● Relacional:

● Facilitació de la interacció col·laborativa.

● Gestió de la interacció. Invita a col·laborar. Indica quan ha comprès i quan no.

● Cognitiva:

● Col·laboració en la construcció del significat.
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Mediació de la comunicació

● Facilitació de l'espai intercultural: En l'intercanvi intercultural, fa servir mots o

expressions senzilles o gestos per mostrar interès i demostrar que comprèn quan se li

adrecen directament.

Encoratjament de la conversa conceptual. Mostra interès amb paraules senzilles o expressions

aïllades o senyals no verbals.

Procediments d’avaluació

L'avaluació seguirà l'estructura assenyalada en les instruccions bàsiques per al curs

corresponent, elaborades pel Servei d’Ensenyaments de Règim Especial en relació amb

l’avaluació i la promoció dels alumnes.

Avaluació d’aprofitament bàsic A1

Amb l’avaluació final d’aprofitament s’ha de comprovar el grau d’assoliment dels objectius

establerts en la programació didàctica corresponent per part dels alumnes en acabar el

període lectiu del primer curs de cada nivell.

L’alumne promociona de curs, sempre que hagi obtingut un mínim del 50% global i en

cadascuna de les parts avaluades.

Les activitats de llengua avaluades són:

- Comprensió de textos orals

- Comprensió de textos escrits

- Producció i coproducció de textos orals

- Producció i coproducció de textos escrits

- Mediació (escrita i oral)

Si l’alumne, ja sigui per avaluació contínua o de progrés, o en la prova final de la convocatòria

ordinària de juny, no ha obtingut un mínim del 50% en cadascuna de les parts i un 50% en la

globalitat de la prova (nota ≥5), podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària del mes

de setembre i examinar-se d’aquelles parts no superades amb una nota ≥5.

Les 5 activitats de llengua avaluades tenen una ponderació del 20% cadascuna.

Tot alumne té dret a fer totes les proves: tant l’examen final com les proves parcials. Així

mateix té dret a assistir a classe i a fer els exàmens o proves parcials, tot i que no es tinguin en

compte per a superar el curs per no haver assistit al mínim necessari. És un dret de l’alumne

que no es pot negar tot i que no assisteixi regularment a classe.

Els alumnes de cursos d’avaluació contínua han d’arribar al 70% d’assistència durant tot el curs

acadèmic per poder ser avaluables i aprovar per avaluació contínua. Això vol dir que des de

l’inici de curs fins al darrer dia de classe han de venir al menys a 42 dies de classe.
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Els alumnes que vulguin ser avaluats per avaluació contínua, hauran de presentar-se als

exàmens quadrimestrals, que tindran una ponderació de 40% el primer quadrimestre,

previsiblement a inicis de febrer, i 60% el segon quadrimestre, a finals de maig.

Instruments d’avaluació complementaris
Instruments d’avaluació Elements que s’avaluen Exemples

Observació directa Participació a classe,

interacció, treball en grup,

ús d’estratègies apreses.

Activitats de role-play

Treball en parelles o en

equips

Pràctica d’examen

Anàlisi formal de les

produccions escrites i

orals

Aspectes formals del

llenguatge

Presentacions orals

Redaccions fetes a casa o

a classe

Intercanvis orals Qüestionaris, diàlegs,

entrevistes i intervencions

vàries per identificar

habilitats i coneixements

Debats oberts

Activitats orals per

expressar acord/desacord

Anècdotes

Autoavaluació i correcció

entre iguals

Els alumnes s’involucren

en el procés

d’aprenentatge i

identifiquen els seus

punts forts i dèbils per

millorar i progressar

Correcció de redaccions

entre iguals

Escriptura cooperativa.

Avaluació després de les

presentacions orals

Seqüenciació del material didàctic

El llibre que s'utilitzarà a l'aula serà English File A1/A2 de l'editorial Oxford, tot i que el professor

farà ús dins l’aula de tot aquell material que consideri adient. Els seus continguts es

temporitzaran de la següent manera en dos quadrimestres:

Primer quadrimestre (des de l’inici del curs fins que comenci el mes de febrer)

Unitat Gramàtica Vocabulari Expressió escrita/mediació +
Practical English

1 Verb be, subject pronouns,
possessive adjectives.

Dies de la setmana, números 0-20,
països, números 21-100,
llenguatge dins l’aula.

Practical English: fer el check in a
un hotel.
Volició: would like.
Expressió escrita: emplenar un
formulari.

2 Singular and plural nouns (a/an),
adjectives, imperatives, let’s,
introduction to must and have to.

Vocabulari d’articles quotidians,
preposicions de lloc (in, on, under),
colors, adjectius, modificadors,
sentiments.

Mediació: L’imperatiu a la
biblioteca.

3 Present simple, word order in
questions.

Sintagma verbal, feines i llocs de
feina, marcadors de pregunta.
Animals.

Practical English: comprar un cafè,
donar l’hora.

Producció escrita: un perfil
personal.

4 Possessive ‘s, whose…?,
prepositions of time and place,

La rutina familiar, els mesos,
adverbis i expressions de

Introducció del tema de mediació
amb l’activitat Education and free
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position of adverbs, expressions of
frequency.

freqüència.

Les feines de casa.

time. Tipus d’escoles, matèries i
assignatures.

5 Can/can’t, (introduce no +
name/gerund as in No smoking; No
photographs). Possibly, it is
possible that (possibility). Present
continuous, present simple or
present continuous

Sintagmes verbals, els sorolls, el
temps, les estacions.

Practical English: roba, comprar
roba
this, that, these, those, here, there

Producció escrita: un post a xarxes
socials.

6A i 6B Object pronouns, like + ing Expressions per contar històries, la
data, els números ordinals.

Producció escrita: un correu
electrònic informal.

Nota: els exàmens del primer quadrimestres es realitzaran a principis de febrer.

Segon quadrimestre (comença després dels exàmens de febrer i acaba abans de començar les
avaluacions de maig).

Unitat Gramàtica Vocabulari Expressió escrita/mediació +
Practical English

6C Be or do revision Música. Esports.

7 Past simple (be, regular verbs
and go, have, get)

Formació de paraules, expressions
de passat.

Practical English: adreces
(ampliació de preposicions de lloc
behind, in front of, etc.).

Mediació: donant adreces.

8A Past simple: regular and
irregular verbs

Verbs irregulars Mediació: descripció curta de les
activitats realitzades durant un
cap de setmana / de vacances.

8B i 8C there is/there are + some/any
+ plural nouns, there was /
there were

La casa - Ampliació del vocabulari
bàsic de la llar, preposicions de
lloc i moviment.

Producció escrita: la descripció
d’una casa.

9 Countable and uncountable
nouns, some/any, quantifiers,
comparative adjectives

Menjar i begudes, contenidors,
números alts

Practical English: fer una comanda
a un restaurant i entendre un
menú.

10 Superlative adjectives, be
going to.
(Revision of there is/are).

Llocs i edificis (elements
geogràfics, la diferència entre
town, city i village, mitjans de
transport, vacances a la ciutat,
sintagmes verbals.

Producció escrita: descripció d’una
ciutat per uns amics que venen de
visita el mes vinent. Introducció a
going to i revisió de correus
electrònics informals.

11A (vegeu
continguts)

Some common adverbs and
their position

11B (vegeu
continguts)

Some very common verb
patterns

11C (see
selection of
contents)

Telèfons i internet Practical English: anar a l’aeroport,
el transport públic.

Nota: els exàmens del segon quadrimestre es duran a terme durant la segona quinzena de maig.

Altres punts a tenir en compte són:
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- CTE and CTO: show past progressive and going to for comprehension purposes. Students
should also be able to recognise present continuous with a future meaning. Introduce
may (permission) and maybe (possibility).

- Writing: Introduce connectors and / or / but / because / for example. Students should
also be able to recognise the connectors: too, because of, so).
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5. NIVELL BÀSIC A2

Els ensenyament del Nivell Bàsic A2 tenen com a objectiu capacitar l'alumnat per a la

utilització simple però suficient de l’idioma per tal d’intervenir, actuar i mediar de forma

senzilla, tant de forma receptiva com productiva, oralment i per escrit, comprenent i

produint textos breus sobre aspectes elementals i concrets de temes generals i situacions

de la vida quotidiana referents als àmbits personal i públic. Aquest ús implica la

comunicació en llengua estàndard o neutra per cobrir les necessitats més immediates en

situacions de la vida quotidiana. Així mateix, requereix l'adquisició progressiva de lèxic,

expressions i estructures d'ús freqüent necessaris per a aquesta comunicació.

També s’hi ha de començar a desenvolupar gradualment una certa autonomia en

l'aprenentatge.

En aquest nivell s'inclouen ja la majoria de les funcions socials (utilitzar formes de cortesia

simples i habituals per saludar i adreçar-se a algú; saludar la gent, preguntar com estan i

reaccionar adequadament a la resposta; mantenir intercanvis socials molt curts; preguntar

i respondre preguntes sobre el que es fa a la feina i en el temps lliure; fer invitacions i

respondre-hi; discutir què s’ha de fer, on s’ha d’anar i preparar una cita; fer oferiments i

acceptar ofertes; etc.), així com les relatives a transaccions senzilles (per exemple, en

botigues o oficines de correus o d'entitats bancàries; sobre viatges, transports públics,

adreces i subministrament de béns i serveis quotidians).

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE CADA ACTIVITAT DE LLENGUA

Activitats de comprensió de textos orals

Objectius generals

Comprendre el sentit general, els punts principals i informació específica de textos orals

breus, ben estructurats, transmesos a una velocitat lenta, en una varietat estàndard de la

llengua sempre que les condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui

distorsionat. Aquests textos es referiran a temes quotidians dels àmbits personal o públic.

Objectius específics

● Comprendre els punts principals i la informació específica en missatges i anuncis

públics breus, clars i senzills que contenguin instruccions, indicacions o una altra

informació.

● Comprendre allò que es diu en transaccions i gestions senzilles, sempre que es pugui

demanar confirmació, per exemple a tendes, restaurants, aeroports.

● Comprendre la informació essencial i els punts principals d'allò que es diu a

converses on hi participa, sempre que es pugui demanar confirmació.
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● Comprendre el sentit general i la informació específica de converses clares i

pausades que tenen lloc en la seva presència i identificar un canvi de tema.

● Comprendre el sentit general i la informació essencial de programes de televisió tals

com butlletins meteorològics o informatius, quan els comentaris tinguin també

suport visual.

● Comprendre el sentit general i la informació essencial de programes de ràdio.

Activitats de producció i coproducció de textos orals

Objectius generals

Produir i coproduir principalment a la comunicació cara a cara, però també a través de

medis tècnics, textos orals breus, en una varietat estàndard de la llengua.

Comunicar-se de forma comprensible, tot i que resultin evidents a l'accent estranger, les

pauses i els titubeigs i siguin necessàries la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels

interlocutors per mantenir la comunicació, incorporant la utilització d'estratègies

d'expressió i d'interacció.

Objectius específics

● Fer, davant d'una audiència, anuncis públics i presentacions breus i assajades sobre

temes habituals, donant explicacions sobre opinions, plans i accions, així com

responent a preguntes breus i senzilles per part d'aquells que escolten.

● Moure's amb facilitat dins transaccions i gestions quotidianes; per exemple, a

tendes, restaurants o aeroports.

● Participar en una entrevista i poder donar informació, reaccionar davant comentaris

o expressar idees sobre qüestions habituals.

● Participar en converses on s'estableix contacte social, s'intercanvia informació i es

fan oferiments o suggeriments o es donen instruccions; s'expressen sentiments,

opinions, acord i desacord; sempre que algun cop ho repeteixin o tornin a formular

allò que diuen.

● Narrar experiències o esdeveniments i descriure aspectes quotidians del seu entorn

(persones, llocs, una experiència de treball o d'estudi, objectes i possessions), així

com activitats habituals, plans, comparacions i allò que agrada o no agrada,

mitjançant una relació senzilla d'elements.

Activitats de comprensió de textos orals

Objectius generals

Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i detalls

rellevants a textos escrits breus d'estructura senzilla i clara, en una varietat estàndard de

la llengua, en qualsevol suport. Aquests textos es referiran a assumptes de la vida

quotidiana.

Objectius específics

● Comprendre instruccions, indicacions i informació bàsica a senyals i cartells a carrers,

tendes, restaurants, mitjans de transport i d'altres serveis i  llocspúblics.
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● Comprendre, en notes personals i anuncis públics, missatges breus que contenguin

informació, instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la

vida quotidiana.

● Comprendre correspondència personal (cartes, correus electrònics, postals) breu i

senzilla.

● Comprendre correspondència formal breu (cartes, correus electrònics, fax) sobre

qüestions pràctiques tals com la confirmació d'una comanda o la concessió d'una

beca.

● Comprendre informació essencial i localitzar informació específica a propaganda

il·lustrada i d'altres materials informatius com per exemple prospectes, menús,

llistats, horaris, plànols i pàgines web d' estructura clara i tema familiar.

● Identificar informació rellevant en publicacions breus, senzilles i d'estructura molt

clara, tals com resums de notícies que descriuen fets o esdeveniments, o a anuncis de

premsa, amb vocabulari en la seva major part freqüent.

● Comprendre les instruccions o normes de texts poc especialitzats.

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

Activitats de producció i coproducció de textos escrits

Objectius generals

Produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits breus i d'estructura

senzilla en un registre neutre, utilitzant adequadament els recursos de cohesió bàsics, les

convencions ortogràfiques i de puntuació elementals, i les estratègies d'expressió i els

procediments discursius bàsics. Aquests textos es referiran a assumptes de la vida

quotidiana.

Objectius específics

● Escriure notes i anuncis i prendre missatges senzills amb informació, instruccions i

indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana.

● Escriure correspondència personal simple on es donin les gràcies, es demanin

disculpes o es parli d'un mateix o el seu entorn (família, condicions de vida, treball,

amics, diversions).

● Escriure correspondència formal senzilla i breu on es sol·liciti un servei o es demani

informació.

● Omplir un qüestionari o fitxa aportant informació sobre educació, treball i

coneixements o habilitats.

● Descriure un lloc o un esdeveniment i dir què ha passat, on i quan, o bé descriure

persones, objectes, intencions de futurs, gustos i/o preferències.

● Narrar, de forma breu i elemental, històries imaginades o activitats i experiències

personals passades, fent ús, de manera senzilla però coherent, les formes verbals i

connectors bàsics per articular la narració.
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Activitats de mediació

Objectiu general

Transmetre a tercers informació senzilla i predictible d'interès immediat continguda en

textos breus i clarament estructurats, sobre aspectes concrets i familiars i en llenguatge

estàndard i senzill, tot i que calgui simplificar el missatge o fer ús del llenguatge no verbal.

Objectius específics

● Adoptar un comportament adequat en intercanvis interculturals, entenent, demanant

aclaracions si és necessari, i expressant interès, (des)acord, agraïment, etc.

● Reconèixer el desacord o les dificultats que sorgeixen en la interacció i indicar de

manera senzilla el problema, intentant afavorir l’acord o conciliació.

● Transmetre oralment la idea central i la informació rellevant d’anuncis, avisos,

etiquetes, etc. tant orals com escrits.

● Interpretar i descriure oralment imatges o esquemes sobre temes quotidians (mapes,

diagrames, gràfics, etc.)

● Resumir oralment els punts principals de textos informatius (notícies breus,

comentaris, etc.) transmesos per mitjans audiovisuals o per escrit acompanyats

d’il·lustracions.

COMPETÈNCIES I CONTINGUTS

Vegeu les competències i continguts al document adjunt o BOIB.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/103371

MÈTODES PEDAGÒGICS

La metodologia s'ajustarà als següents principis:

● Els objectius declarats es centren en l'ús efectiu de l'idioma per part de l'alumne; per

tant, les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge s'orientaran de manera que

l'actuació d'aquest ocupi el major temps possible.

● El paper del professor serà essencialment el de facilitar la participació de l'alumne en

la realització d'activitats comunicatives, avaluar la seva actuació, orientar i indicar

com pot desenvolupar les seves competències i les seves pròpies estratègies

d'aprenentatge.

● Conforme els objectius generals i específics establerts, les activitats d'ensenyament i

aprenentatge es centraran fonamentalment en aquelles a les que l'alumnat haurà

d'enfrontar-se en situacions de comunicació real -això es, activitats de

recepció/comprensió, producció/expressió, interacció i mediació, a través de tasques

que impliquin aquestesactivitats.

● Les característiques de las tasques a desenvolupar (textos o material de base utilitzat,

tema, operacions que comporta, durada, número de participants, instruccions, etc.) i
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les condicions de realització (quan i com) s'establiran essencialment en funció dels

objectius específics que es pretén assolir.

● Les classes s'impartiran en l'idioma objecte d'estudi per garantir una major exposició

directa a aquest, fent possible el canvi de codi sempre que sigui necessari.

● Las classes s'organitzaran de manera que s'afavoreixi la comunicació entre els

alumnes.

● Els medis, mètodes i materials que s'utilitzin seran els més propers possibles a aquells

que l'alumnat pugui trobar durant el curs de la seva experiència directa amb l' idioma

estudiat, i se seleccionaran en funció de la seva idoneïtat per assolir els objectius

establerts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

L'avaluació seguirà l'estructura assenyalada en les instruccions bàsiques per al curs

corresponent, elaborades pel Servei d’Ensenyaments de Règim Especial en relació amb

l’avaluació i la promoció dels alumnes.

Avaluació de domini intermedi A2 (amb prova de certificació de nivell)

L’avaluació de domini verifica la superació de les exigències acadèmiques del nivell. Es du

a terme mitjançant la prova de competència general o “prova de certificació de nivell”.

Activitats de comprensió de textos orals

● Reconeix, i aplica a la comprensió dels textos del nivell, els aspectes socioculturals i

sociolingüístics relatius a la vida quotidiana i les convencions socials de les cultures en

les quals s’utilitza l’idioma.

● Pot aplicar les estratègies adequades per a la comprensió del sentit general i la

informació essencial dels textos del nivell.

● Distingeix la funció comunicativa dels textos del nivell.

● Aplica a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i l’organització

de patrons sintàctics bàsics d’ús freqüent.

● Reconeix lèxic d’ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i és capaç, mitjançant

ajuda de gestos i imatges, inferir el significat d’algunes paraules i expressions que

desconeix.

● Reconeix alguns patrons rítmics d’entonació i els significats que s'hi relacionen.

Activitats de comprensió de textos escrits

● Reconeix, i aplica a la comprensió dels textos del nivell, els aspectes socioculturals i

sociolingüístics bàsics relatius a la vida quotidiana i les convencions socials de les

cultures en les quals s’utilitza l’idioma.

● Aplica les estratègies més adequades a les tasques del nivell per a la comprensió del

sentit general i la informació específica i essencial dels textos escrits.

● Distingeix la funció així com la intenció comunicativa, el format i el gènere del text

que ha de llegir.

● Aplica a la comprensió uns coneixements bàsics de les estructures de la sintaxi i dels

elements de la morfologia.
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● Comprèn el lèxic escrit d’ús freqüent relatiu a les tasques del nivell i és capaç d’inferir

el significat d’algunes paraules i expressions desconegudes a partir del context i

d’altres senyals en el text.

● Reconeix, i aplica a la comprensió del text, els valors i significats associats a les

convencions de format, tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació.

Activitats de producció i coproducció de textos orals

● Aplica a la producció oral els coneixements socioculturals i sociolingüístics bàsics per

a sortir-se’n en els intercanvis amb altres interlocutors, respectant les normes

bàsiques de cortesia requerides per les tasques del nivell.

● Aplica unes estratègies bàsiques per produir textos orals breus i senzills: gestos, dixi i

petits guions o fórmules apresos per adaptar o esmenar el discurs d’una manera molt

senzilla.

● Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç

d’utilitzar els exponents més freqüents d’aquesta funció per a fer front a les tasques

del nivell.

● Aplica un repertori bàsic de frases i fórmules per a comunicar-se en les tasques del

nivell amb una fluïdesa acceptable, sobretot a l’hora de rectificar o esmenar el que ha

dit o per a mostrar que necessita ajuda de l’interlocutor.

● És capaç de mantenir un monòleg si ha tingut temps de preparar-lo i pot mantenir el

torn en una conversa si l’interlocutor és sensible a les seves dificultats i demana

aclariments i repeticions quan escau.

● Aplica les estructures sintàctiques del nivell per a expressar les nocions i funcions del

nivell durant la realització de les tasques.

● Enllaça una sèrie d'elements concrets i senzills per crear una seqüència lineal i

cohesionada, utilitzant els mecanismes bàsics d’entonació, repetició lèxica, dixi

personal, espacial i temporal i els connectors comuns del nivell.

● Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les tasques

del nivell, encara que cometi errors i  les dificultats afectin la fluïdesa.

● Pronuncia i entona de manera intel·ligible, encara que resulti evident la influència de

la L1 i l’interlocutor hagi de demanar aclariments de tant en tant.

Activitats de producció i coproducció de textos escrits

● Aplica a la producció dels textos escrits del nivell els coneixements socioculturals i

sociolingüístics bàsics per a poder actuar de manera apropiada en els intercanvis amb

altres interlocutors.

● Aplica unes estratègies bàsiques per produir textos escrits breus i senzills adaptats a

les tasques de producció escrita del nivell mitjançant la còpia i modificació de textos

model i l’ús de materials de consulta.

● Identifica la funció comunicativa requerida per la situació comunicativa i és capaç

d’utilitzar els exponents més senzills d’aquesta funció per organitzar les tasques del

nivell.
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● Aplica un repertori bàsic d’estructures sintàctiques per a comunicar-se en les tasques

del nivell amb un control acceptable i utilitza alguns mecanismes de cohesió molt

bàsics per crear una seqüència lineal.

● Utilitza adequadament un repertori lèxic suficient per a poder fer front a les tasques

del nivell, encara que hagi de limitar el que vol expressar.

● Utilitza, de manera acceptable, els signes de puntuació bàsics (punt i coma) i les

normes ortogràfiques elementals

Activitats de mediació

● Reconeix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de parlants de la

llengua objecte d’estudi i és capaç d’actuar sense cometre incorreccions importants,

encara que recorri a vegades als estereotips.

● Identifica, mitjançant estratègies lingüístiques i no-lingüístiques, la informació clau i

senzilla que ha de transmetre.

● Pren notes amb la informació necessària que ha de traslladar als destinataris o la

prepara amb anterioritat per tenir-la disponible.

● Formula preguntes senzilles per assegurar-se de la informació i per comprovar la

comprensió o repeteix la informació per obtenir la confirmació encara que hagi de

recórrer als gestos i el llenguatge no verbal i el seu discurs no sigui lingüísticament

correcte.

Procediments d’avaluació

L'avaluació seguirà l'estructura assenyalada en les instruccions bàsiques per al curs

corresponent, elaborades pel Servei d’Ensenyaments de Règim Especial en relació amb

l’avaluació i la promoció dels alumnes.

Instruments d’avaluació complementaris

A més dels exàmens de certificat, que avaluen d’una manera més global però menys

continuada, i el simulacre d’aquest mateix que es duu a terme durant el curs, es farà ús

d’una sèrie d’instruments d’avaluació per poder fer un seguiment regular de l’evolució

dels alumnes.
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Instruments d’avaluació Elements que s’avaluen Exemples

Observació directa Participació a classe,

interacció, treball en grup,

ús d’estratègies apreses.

Activitats de role-play

Treball en parelles o en equips

Pràctica d’examen

Anàlisi formal de les

produccions escrites i

orals

Aspectes formals del

llenguatge

Presentacions orals

Redaccions fetes a casa o a

classe

Intercanvis orals Qüestionaris, diàlegs,

entrevistes i intervencions

vàries per identificar

habilitats i coneixements

Debats oberts

Activitats orals per expressar

acord/desacord

Anècdotes

Autoavaluació i correcció

entre iguals

Els alumnes s’involucren en

el procés d’aprenentatge i

identifiquen els seus punts

forts i dèbils per millorar i

progressar

Correcció de redaccions entre

iguals

Escriptura cooperativa.

Avaluació després de les

presentacions orals
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SEQÜENCIACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC

El llibre que s'utilitzarà a l'aula serà English File A2/B1 de l'editorial Oxford. Els continguts del curs

es temporitzaran de la següent manera en dos quadrimestres:

Primer quadrimestre (continguts que s’haurien d’haver vist des de l’inici del curs fins que
comenci el mes de febrer).

Unitat Gramàtica Vocabulari Producció escrita / Mediació

1 Word order in questions,
present simple, present
continuous.

There is/there are

Sintagmes verbals comuns,
l’alfabet, descripció de persones
(trets físics, personalitat), roba,
preposicions de lloc.

Descripció personal; entrada de
bloc.

Emplenar un qüestionari

2 Past simple, past continuous, time
sequencers and connectors, what
a/how (emphasizing structures)

Vacances (turisme, hospedatge, el
temps, mitjans de transport),
preposicions de lloc i temps,
sintagmes verbals.

Anècdota

Mediació basada en una predicció
meteorològica i plans d’oci i lleure.

3 Be going to (plans and predictions),
present continuous (future
arrangements), defining relative
clauses

Aeroports, verbs amb preposició,
parafrasejar.

Practical English: al restaurant.
Revisió de vocabulari relacionat
amb menjar i restaurants.

Correu electrònic sobre plans de
futur

4C Something, anything, nothing, etc.
Structures no money, no people.

Adjectius amb les desinències -ed i
-ing. Aficions i interessos personals
(llibres, música i concerts,
instruments musicals, teatre,
events).

4A and 4B Present perfect with yet, just,
already vs past simple

Les tasques de la llar, expressions
amb make i do, les compres, tipus
de botigues.

Mediació - comprar un regal

5 Comparatives and superlatives,
quantifiers

Descripció d’un poble o ciutat, la
salut i el cos.

Practical English: ampliació del
tema de compres (roba).

Descripció d’un lloc (revisió del
vocabulari de descripció de cases).

Inicis de febrer: exàmens de simulacre.
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Segon quadrimestre (després d’haver finalitzat els exàmens i fins finals de curs).

Unitat Gramàtica Vocabulari Producció escrita / Mediació

6 Will/won’t, review of verb forms Verbs antònims, verbs amb back,
modificadors.

Mediació - tria de tema en base a
les necessitats de l’alumnat i la
revisió de temàtiques de Bàsic A1

7A and 7B Simplified verb patterns (infinitive
of purpose, -ing subject, like and
dislike verbs, very common verbs.

Speakers of Spanish – vocabulari
sobre el treball (revisió de
professions i llocs de feina)

Mediació - tria de tema en base a
les necessitats de l’alumnat i la
revisió de temàtiques de Bàsic A1

7C Have to, don’t have to, must,
mustn’t

Adjectius + preposicions
Practical English 4: Anar a
l’apotecaria, no sentir-se bé.

Pràctica d’examen basada en
ciència i tecnologia.

8 Should, first conditional,
possessive pronouns.

Get, verbs, verbs que es confonen
sovint, adverbis de manera.

Mediació – donar consell

9 Present perfect + for/since vs past
simple

Animals i insectes, pors, biografies.

Practical English Episode 5:
adreces (estació de tren, estació
de busos, el port, plantes
bàsiques).

Biografia (revisió de temps verbals
)

10, 11
(selection -
vocabulary)

Esports (nacionalitats, escoles i
educació).

Mediació - educació

Nota: una vegada acabat el temari es preveu pràctica d’examen que inclou repàs dels continguts

de bàsic A1 i bàsic A2. També es faran exercicis que emulen el format de les activitats de la prova

de certificació de nivell.
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6. NIVELL INTERMEDI B1

Els ensenyaments de Nivell Intermedi B1 tenen com a referència el nivell B1 del Marc

Europeu Comú de Referència.

Capaciten l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera receptiva i productiva, tant oralment

com per escrit, així com per mediar entre les persones usuàries de diferents llengües amb

una certa efectivitat, una fluïdesa i una flexibilitat que li permetin una autonomia limitada.

L'alumnat ha de ser capaç de mantenir la interacció i comunicar el que vol comunicar en

una varietat de contextos quotidians o habituals, com ara l'establiment i manteniment de

relacions personals i socials, tant cara a cara com per mitjans tecnològics, i els intercanvis

senzills de caràcter factual propis d'entorns de lleure, educatius i ocupacionals, així com

poder enfrontar-se de manera flexible als problemes de la vida diària.

Aquestes activitats requereixen comprendre i produir una varietat limitada de textos

sobre aspectes generals o d’altres de més específics derivats de temes d'actualitat o

d’interès personal o professional.

També impliquen l'exposició a diferents registres, varietats i estils de la llengua estàndard

que siguin fàcilment intel·ligibles. També requereixen el control d'una considerable

varietat d'estructures senzilles i un repertori suficient de lèxic d'ús comú, que pot incloure

algunes expressions idiomàtiques d'ús molt freqüent, així com de les estratègies

necessàries per actuar amb eficàcia en situacions comunicatives de tipus general.

Una vegada adquirides les competències corresponents al Nivell Intermedi B1, l'alumne

estarà capacitat per complir els objectius que se citen a continuació en cadascuna de les

activitats de llengua.

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE CADA ACTIVITAT DE LLENGUA

Activitats de comprensió de textos orals

Objectius generals

Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els detalls més

rellevants en textos orals breus o d'extensió mitjana, ben estructurats, clarament

articulats a velocitat mitjana, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics en una varietat

estàndard de la llengua, que tractin d'assumptes quotidians, coneguts, sobre temes

generals, o d'actualitat, relacionats amb les seves experiències i interessos, i sempre que

les condicions acústiques siguin bones, es pugui tornar a escoltar el que s'ha dit si escau i

es puguin confirmar detalls.

Objectius específics

● Comprendre els detalls essencials de missatges gravats i anuncis públics; per

exemple, en un contestador automàtic o en aeroports i estacions.

● Comprendre informació tècnica senzilla.
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● Comprendre les idees principals d'un programa de la ràdio o televisió, una

pel·lícula, si el discurs és pausat i clar en totes aquestes situacions.

● Seguir una conversa sobre assumptes quotidians o de caràcter general en la qual

participa.

● Captar l'essencial d'una conversa de certa longitud que es desenvolupi en la seva

presència.

● Comprendre els detalls del que es diu en transaccions i gestions quotidianes; per

exemple, canviar un article defectuós.

● Comprendre en línies generals el més important de presentacions i xerrades breus

i senzilles, sempre que el tema li sigui conegut, i es pugui demanar la repetició

d'algunes paraules i frases concretes.

● Comprendre els punts principals en programes de televisió del seu interès.

Activitats de producció i coproducció de textos orals

Objectius generals

Produir i coproduir textos orals breus o d'una extensió mitjana, ben organitzats i adequats

al context, sobre assumptes quotidians, de caràcter habitual o d'interès personal, i

desembolicar-se amb una correcció i fluïdesa suficients per mantenir la línia del discurs,

amb una pronunciació clarament intel·ligible, encara que de vegades resultin evidents

l'accent estranger, les pauses per realitzar una planificació sintàctica i lèxica, o reformular

el que s'ha dit o corregir errors quan l'interlocutor indica que hi ha un problema, i sigui

necessària certa cooperació d'aquell per mantenir la interacció.

Objectius específics

● Sol·licitar i entendre indicacions detallades per anar d'un lloc a un altre.

● Desembolicar-se en la majoria de les situacions que puguin sorgir a l'hora

d'utilitzar certs serveis; per exemple, en un consultori mèdic, en una agència de

viatges, etc.

● Desembolicar-se en converses sobre temes generals, i proporcionar la informació

concreta que se li demani, encara que la seva precisió és limitada.

● Poder participar en converses expressant i demanant punts de vista i opinions

personals en una discussió informal.

● Manifestar educadament acord o desacord amb el que s'ha dit.

● Expressar sentiments tals com a sorpresa, felicitat, tristesa, interès o indiferència i

respondre als mateixos.

● Saber descriure aspiracions i esperances.

● Explicar i justificar plans, intencions i accions.

● Saber narrar experiències o esdeveniments de manera general de forma clara amb

cert detall.

● Relatar la trama d'una pel·lícula o d'un llibre i descriure les seves reaccions.

● Transmetre de forma senzilla el llegit en textos escrits breus, utilitzant algunes

paraules i l'ordre del text original.
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Activitats de comprensió de textos escrits

Objectius generals

Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els detalls més

rellevants i les actituds explícites de l'autor en textos escrits breus o de mitja extensió,

clars i ben organitzats, en llengua estàndard i sobre temes generals, de caràcter habitual,

d'actualitat o d'interès personal.

Objectius específics

● Comprendre la informació més rellevant en textos breus com a rètols, etiquetes,

menús, fullets o prospectes.

● Comprendre notes amb informació i indicacions relacionades amb la vida quotidiana,

tant en l'àmbit personal com a professional.

● Comprendre correspondència personal en la qual es descriuen fets i s'expressen

sentiments i desitjos.

● Trobar, després d'una lectura ràpida, informació específica en textos breus; per

exemple, qui ha fet què i on.

● Comprendre i identificar la informació rellevant en articles de premsa senzills sobre

temes coneguts i d'actualitat.

● Comprendre la trama d'una història o relat d'estructura clara i reconèixer quins són

els episodis i esdeveniments més importants.

Activitats de producció i coproducció de textos escrits

Objectius generals

Produir i coproducir, independentment del suport, textos escrits breus o d'extensió

mitjana, senzills i clarament organitzats, adequats al context (destinatari, situació i

propòsit comunicatiu), sobre temes quotidians, de caràcter habitual o en els quals es té

un interès personal, utilitzant amb raonable correcció un repertori lèxic i estructural

habitual relacionat amb situacions predictibles i els recursos bàsics de cohesió textual, i

respectant les convencions ortogràfiques i de puntuació fonamentals.

Objectius específics

● Emplenar formularis, qüestionaris i altres documents de caràcter similar.

● Escriure missatges i notes breus.

● Escriure el seu currículum vitae d'una manera breu.

● Transmetre o demanar via fax, correu electrònic o circular una informació puntual

breu i simple a amics o col·legues.

● Escriure cartes personals a amics o coneguts demanant o donant-los notícies, narrant

esdeveniments i expressant sentiments tals com la tristesa, felicitat, interès, sorpresa,

suport etc.

● Descriure en una carta personal la trama d'una pel·lícula o d'un llibre, o comentar un

concert.
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● Respondre per escrit a anuncis i demanar una informació més completa i específica

sobre productes; per exemple, un viatge o un curs acadèmic.

● Escriure textos senzills i coherents per expressar opinions i punts de vista personals

en correspondència formal i informal.

Activitats de mediació

Objectius generals

Transmetre oralment o per escrit a tercers la idea general, els punts principals, i detalls

rellevants de la informació relatius a assumptes quotidians i a temes d'interès general,

personal o d'actualitat continguda en textos orals o escrits; sempre que els textos tinguin

una estructura clara, estiguin articulats a una velocitat lenta o mitjana o escrits en un

llenguatge no especialitzat, i presentin una varietat estàndard de la llengua no gaire

idiomàtica.

Objectius específics

● Interpretar en situacions quotidianes durant intercanvis breus i senzills amb amics,

família, hostes o amfitrions, tant en l'àmbit personal com a públic, sempre que els

participants parlin a poc a poc i clarament, i puguin demanar confirmació.

● Interpretar durant intercanvis simples, habituals i ben estructurats, de caràcter

merament factual, en situacions formals sempre que pugui preparar-se per endavant i

demanar confirmació i aclariments segons ho necessiti, i que els participants parlin a

poc a poc, articulin amb claredat i facin pauses freqüents per facilitar la interpretació.

● Intervenir en situacions quotidianes i menys habituals, escoltant i comprenent els

aspectes principals, transmetent la informació essencial, i donant i demanant opinió i

suggeriments sobre possibles solucions o vies d'actuació.

● Prendre notes breus per a tercers, recollint, amb la deguda precisió, informació

específica i rellevant de missatges, anuncis o instruccions articulats amb claredat,

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 conversa breus i clarament

estructurades, sempre que el tema sigui conegut i el discurs es formuli d'una manera

senzilla i s'articuli amb claredat en una varietat estàndard de la llengua.

● 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.

COMPETÈNCIES I CONTINGUTS

Vegeu les competències i continguts al document adjunt o BOIB.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/103371
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MÈTODES PEDAGÒGICS

La metodologia s'ajustarà als següents principis:

● Els objectius declarats se centren en l'ús efectiu de l'idioma per part de l'alumne; per

tant, les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge s'orientaran de manera que

l'actuació d'aquest ocupi el major temps possible.

● El paper del professor serà essencialment el de facilitar la participació de l'alumne en

la realització d'activitats comunicatives, avaluar la seva actuació, orientar-li pel que fa

a aquesta i indicar-li com pot desenvolupar les seves competències i les seves pròpies

estratègies d'aprenentatge.

● Conforme als objectius generals i específics establerts, les activitats d'ensenyament i

aprenentatge se centraran fonamentalment en aquelles a les quals l'alumnat haurà

d'enfrontar-se en situacions de comunicació real -això és, activitats de

recepció/comprensió, producció/coproducció i mediació, a través de tasques que

impliquin aquestes activitats.

● Les característiques de les tasques a dur a terme (textos o material de base utilitzat,

tema, operacions que comporta, durada, nombre de participants, instruccions, etc.) i

les seves condicions de realització (quan i com) s'establiran essencialment en funció

dels objectius específics que es pretenen aconseguir.

● Les classes s'impartiran en l'idioma objecte d'estudi per garantir una major exposició

directa al mateix.

● Les classes s'organitzaran de manera que s'afavoreixi la comunicació entre els

alumnes.

● Els mitjans, mètodes i materials que s'utilitzin seran el més propers possible a aquells

que l'alumnat pugui trobar-se en el curs de la seva experiència directa amb l'idioma

objecte d'estudi, i se seleccionaran en funció de la seva idoneïtat per aconseguir els

objectius establerts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

L'objectiu de l'avaluació per a la certificació és mesurar el grau de competència

comunicativa amb que l'alumne utilitza l'idioma, tant en les activitats de comprensió com

en les de producció i coproducció, i les proves tindran com a referència la descripció del

nivell i els objectius generals i específics per activitats establerts a la programació de Nivell

Intermedi B1.

Es considerarà que un alumne ha adquirit les competències pròpies d'aquest curs, per a

cadascuna de les activitats de llengua, quan sigui capaç del següent:

Activitats de comprensió de textos orals

● Conèixer i aplicar a la comprensió del text, extraient claus per interpretar-ho, els

aspectes socioculturals i sociolingüístics comuns relatius a la vida quotidiana,

condicions de vida, relacions interpersonals, kinèsica i proxèmica, costums i valors, i

convencions socials de les cultures en les quals s'usa l'idioma.
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● Saber aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió del

sentit general, la informació essencial, els punts i idees principals i els detalls més

rellevants del text.

● Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori

comú dels seus exponents, així com patrons discursius bàsics relatius a l'organització

textual.

● Aplicar a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i

l'organització de patrons sintàctics d'ús freqüent en la comunicació oral.

● Reconèixer sense dificultat lèxic oral d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians, de

caràcter general, o relacionats amb els propis interessos; i pot inferir del context,

generalment de manera correcta, els significats d'algunes paraules i expressions que

desconeix.

● Discriminar els patrons sonors, accentuals, tonals, rítmics i d'entonació d'ús comú i

reconèixer les intencions comunicatives i els significats generalment associats als

mateixos.

Activitats de producció i coproducció de textos orals

● Aplicar a la producció del text oral, tant monològic com dialògic, els coneixements

socioculturals i sociolingüístics adquirits, actuant amb la deguda propietat i

respectant les normes de cortesia més freqüents en els contextos respectius i segons

la modalitat discursiva, en un registre formal, neutre o informal.

● Conèixer i saber aplicar adequadament les estratègies per produir textos orals breus o

de mitja extensió, coherents i d'estructura simple i clara, utilitzant una sèrie de

procediments senzills per adaptar o reformular el missatge i reparar la comunicació.

● Dur a terme les funcions principals demandades pel propòsit comunicatiu, utilitzant

adequadament els exponents més habituals d'aquestes funcions i seguint els patrons

discursius d'ús més freqüent en cada context.

● Manejar un repertori memoritzat de frases i fórmules per comunicar-se amb una

fluïdesa acceptable, amb pauses per buscar expressions i organitzar o reestructurar el

discurs, o reformular o aclarir el que ha dit.

● Interactuar de manera senzilla en intercanvis clarament estructurats, utilitzant

fórmules o gestos simples per prendre o mantenir el torn de paraula, oferir o buscar

punts de vista i opinions personals encara que en ocasions tendeixi a concentrar-se en

la pròpia producció dificultant la participació de l'interlocutor, o mostri algun titubeig

a l'hora d'intervenir quan l'interlocutor acapara la comunicació.

● Utilitzar amb la deguda correcció i flexibilitat estructures sintàctiques d'ús freqüent

segons el context comunicatiu i emprar en general adequadament els recursos de

cohesió textual més comunes (entonació, repetició lèxica, el·lipsi, deixis personal,

espacial i temporal, marcadors discursius i conversacionals i connectors comuns),

enllaçant una sèrie d'elements breus, concrets i senzills per crear un seqüència

cohesionada i lineal.

● Conèixer i utilitzar adequadament un repertori lèxic oral suficient per comunicar,

opinar sobre informació relativa a temes coneguts, generals, d'actualitat o relacionats
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amb els propis interessos en situacions habituals i quotidianes, tot i que encara es

cometin errors importants, o hagin d'adaptar el missatge, quan les demandes

comunicatives són més complexes, o quan s'abordin temes i situacions poc freqüents

en situacions menys corrents, recorrent en aquest cas a circumloquis i repeticions.

● Pronunciar i entonar de manera clara i intel·ligible, encara que resulti evident l'accent

estranger, o cometre errors de pronunciació sempre que no interrompin la

comunicació i els interlocutors hagin de sol·licitar repeticions de tant en tant.

Activitats de comprensió de textos escrits

● Conèixer, i aplicar a la comprensió del text, extraient claus per interpretar-ho, els

aspectes socioculturals i sociolingüístics comuns relatius a la comunicació escrita en

les cultures en les quals s'usa l'idioma.

● Saber aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió del

sentit general, la informació essencial, els punts i idees principals i els detalls més

rellevants del text, adaptant al mateix la modalitat i velocitat de lectura.

● Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori dels

seus exponents més comuns, així com patrons discursius d'ús freqüent relatius a

l'organització, desenvolupament i conclusió propis del text escrit segons el seu gènere

i tipus.

● Conèixer els constituents i l'organització d'estructures sintàctiques d'ús freqüent en la

comunicació escrita, segons el gènere i tipus textual, i comprendre les intencions

comunicatives generalment associades als mateixos.

● Comprendre lèxic escrit d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i a temes

generals o relacionats amb els seus interessos personals, educatius o ocupacionals, i

poder, generalment de manera correcta, inferir del context i del cotext els significats

d'algunes paraules i expressions que desconeix.

● Reconèixer els valors i significats associats a convencions de format, tipogràfiques,

ortogràfiques i de puntuació d'ús comú, així com abreviatures i símbols d'ús freqüent.

Activitats de producció i coproducció de textos escrits

● Aplicar a la producció i coproducció del text escrit els coneixements socioculturals i

sociolingüístics adquirits, actuant amb la deguda propietat i respectant les normes de

cortesia més freqüents en els contextos respectius i segons la modalitat discursiva, en

un registre formal, neutre o informal.

● Conèixer i saber aplicar estratègies adequades per elaborar textos escrits breus i

d'estructura simple adaptats a contextos habituals, p. ex. Copiant models segons el

gènere i tipus textual, o fent un guió o esquema per organitzar la informació o les

idees.

● Dur a terme les funcions principals demandades pel propòsit comunicatiu, utilitzant

els exponents més habituals d'aquestes funcions i els patrons discursius d'ús més

freqüent per organitzar el text escrit segons el seu gènere i tipus.

● Mostrar un control raonable d'estructures sintàctiques d'ús freqüent i emprar

mecanismes simples de cohesió (repetició lèxica, el·lipsi, deixis personal, espacial i
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temporal, juxtaposició i connectors bàsics) enllaçant una sèrie d'elements breus,

concrets i senzills per crear una seqüència cohesionada i lineal.

● Conèixer i utilitzar un repertori lèxic escrit d'ús freqüent suficient per comunicar

informació breu, simple i directa en situacions habituals i quotidianes, encara que en

situacions menys corrents i sobre temes menys coneguts tingui que adaptar el

missatge.

● Utilitzar, de manera adequada per fer-se bastant comprensible, els signes de

puntuació elementals (p. ex. punt, coma) i les regles ortogràfiques bàsiques (p. ex. Ús

de majúscules i minúscules), així com les convencions formals més habituals de

redacció de textos tant en suport paper com a digital.

Activitats de mediació

● Conèixer els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de parlants

corresponents i les diferències i semblances més significatives que existeixen entre els

costums, els usos, les actituds, les relacions i els valors que prevalen en les unes i les

altres, i ser capaç d'actuar en conseqüència sense cometre incorreccions serioses en

el seu comportament, encara que pot ser que en ocasions recorri al estereotip.

● Identificar, aplicant les estratègies necessàries, la informació clau que ha de

transmetre, així com les intencions bàsiques dels emissors i receptors quan aquest

aspecte és rellevant.

● Interpretar, en general correctament, les claus de comportament i comunicatives

explícites que observa en els emissors o destinataris per acomodar el seu discurs al

registre i a les funcions requerides, encara que no sempre ho faci de manera fluïda.

● Poder facilitar la comprensió dels participants recorrent a comparacions i connexions

senzilles i directes amb allò que pensa que poden conèixer.

● Prendre notes amb la informació necessària que considera important traslladar als

destinataris, o la rebi amb anterioritat per tenir-la disponible.

● Repetir o reformular el que s'ha dit de manera més senzilla o una mica més elaborada

per aclarir o fer més comprensible el missatge als receptors.

● Fer preguntes simples però rellevants per obtenir la informació bàsica o

complementaria que necessita per poder transmetre el missatge amb claredat i

eficàcia.

Procediments d’avaluació

La prova d'avaluació final de Nivell Intermedi B1 de EEOOII és una Prova de Certificació,

basada en el model de competència lingüística comunicativa establert en el Marc Comú

de Referència Europeu, regulada per l'Administració Educativa, i unificada en la seva

estructura, desenvolupament i continguts per a tots els alumnes del mateix curs i nivell de

EEOOII de la Comunitat de les Illes Balears, independentment de la modalitat

d'ensenyament que es cursi. S'elabora, administra i avalua segons uns estàndards que

garanteixen la seva validesa, fiabilitat i equitat, així com el dret de l'alumnat a ser avaluat

amb objectivitat i amb plena efectivitat, adequant-se en tot a l'establert en els currículums

per a la llengua objecte d'estudi.

50



L'avaluació seguirà l'estructura assenyalada en les instruccions bàsiques per al curs

2019-2020 de 4 de novembre 2019, del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial en

relació amb l’avaluació i la promoció dels alumnes.

AVALUACIÓ DE DOMINI INTERMEDI B1 (AMB PROVA DE CERTIFICACIÓ DE NIVELL)
L’avaluació de domini verifica la superació de les exigències acadèmiques del nivell. Es du

a terme mitjançant la prova de competència general o “prova de certificació de nivell”

La prova de certificació de nivell dels diferents idiomes impartits a l’EOI és única i comuna

per a tots els centres que la realitzin, i està adreçada als alumnes de la modalitat

presencial, matriculats en l’últim o únic curs de cada nivell (bàsic A2, intermedi B1,

intermedi B2.2, avançat C1.2, i avançat C2) així com als alumnes de la modalitat lliure i als

de la modalitat a distància.

La prova de certificació consta de 5 parts amb una ponderació del 20% cadascuna.

Les activitats de llengua avaluades són:

● Comprensió de textos orals

● Comprensió de textos escrits

● Producció i coproducció de textos orals

● Producció i coproducció de textos escrits

● Mediació (escrita i oral)

Criteris d’avaluació

L'avaluació seguirà l'estructura assenyalada en les instruccions bàsiques per al curs

corresponent, del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial en relació amb l’avaluació i la

promoció dels alumnes.
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Instruments d’avaluació complementaris

A més dels exàmens trimestrals o de certificat, que avaluen d’una manera més global però

menys continuada, es farà ús d’una sèrie d’instruments d’avaluació per poder fer un

seguiment regular de l’evolució dels alumnes.

Instruments d’avaluació Elements que s’avaluen Exemples

Observació directa Participació a classe,

interacció, treball en grup, ús

d’estratègies apreses.

Activitats de role-play

Treball en parelles o en equips

Pràctica d’examen

Anàlisi formal de les

produccions escrites i

orals

Aspectes formals del

llenguatge

Presentacions orals

Redaccions fetes a casa o a

classe

Intercanvis orals Qüestionaris, diàlegs,

entrevistes i intervencions

vàries per identificar

habilitats i coneixements

Debats oberts

Activitats orals per expressar

acord/desacord

Anècdotes

Autoavaluació i correcció

entre iguals

Els alumnes s’involucren en

el procés d’aprenentatge i

identifiquen els seus punts

forts i dèbils per millorar i

progressar

Correcció de redaccions entre

iguals

Escriptura cooperativa.

Avaluació després de les

presentacions orals

SEQÜENCIACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC

El llibre que s'utilitzarà enguany és English File B1 4th Edition de l’editorial Oxford. Els llibres de

English File van molt continuats, sobretot quant a profunditat en els temes gramaticals i en el

tractament dels tòpics de vocabulari. Això significa que els alumnes que cursin amb English File

B1 deurien idealment haver cursat amb anterioritat English File A2/B1 ja que és una continuació

d'aquest. Per això, haurem d'esperar mínim un any per a veure que tinguin el nivell que exigeix

el llibre de B1. El mateix ocorre amb els nivells anteriors. Per aquest motiu, sempre que sigui

factible, utilitzarem en aquest curs (i només en aquest curs) material de English File A2/B1 per a

complementar el nostre llibre de text, perquè serà sempre material nou per als nostres

alumnes. El professorat disposa dels continguts afegits en la seqüenciació de la coordinació del

nivell.
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Distribució d’unitats

PRIMER QUADRIMESTRE (d’octubre a febrer): les 4 primeres unitats (són les que més s’han

d’ampliar)

1a i/o 2a setmana de febrer: Prova de progrés amb el mateix format que la prova final de

certificació.

SEGON QUADRIMESTRE (tercera setmana de febrer a finals de maig): de la unitat 5 a la 10 (ses

darreres tres unitat són on hi ha més material per a obviar per estar pujat de nivell)

Juny: Prova final de certificació.

UNITAT GRAMÀTICA VOCABULARI PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS

1

Present simple & continuous

Action & non-action verbs

Past simple & continuous + used
to structure
Future forms

Cuina i menjar

Vocabulari dels restaurants

Família, adjectius de personalitat

L’aparença física/peces de roba

Pract.Engl: reacting to what

people say

La descripció d’una persona

La descripció d’un lloc

2

‘used to’ structure

Present perfect and past simple

Present perfect + for/since

Present perfect continuous

Els diners

Vocabulari de compres

Strong adjectives

Un correu electrònic: una carta

d’agraïment

3

Comparatives & superlatives

Articles: a/an, the, no article

Transport

Expressió de moviment

Col·locacions: verbs/adj + prep

Col·locacions amb ‘Get’

collocations

Pract.Engl: giving opinions.

Un article a una pàgina web sobre

el transport

4

Modals: obligation & prohibition

(have to, must, should)

Modals: ability & possibility

(can, could, be able to)

Llenguatge per parlar per telèfon

Viatges i transports + vocabulari

de les vacances

Adjectius amb desinència -ed/-ing

Verbs que porten a confusió

Una anècdota: un viatge desastrós

5

Past perfect Esport

Relacions interpersonals

Phrasal verbs

Verbs antònims

Pract.Engl: permission & requests

La ressenya d’una pel·lícula / llibre
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6

The passive: present & past

simple

The passive (all tenses)

Tasques de la llar, make or do?

Cinema

La salut

El cos

La descripció d’un pis o casa

7

7A First conditional & future

time clauses

Educació

Cases

Pract.Engl: making suggestions

Un correu electrònic formal: carta

de presentació per sol·licitar un

lloc de feina

8

Choosing between gerunds &

infin.

Simple Reported speech

Feina

Professions

El temps / el medi ambient

Ampliació del vocabulari de

compres

Una carta de queixa formal

9

Second conditional

9B section on quantifiers

Aparells electrònics

Animals

Un article: avantatges i

inconvenients dels telèfons

intel·ligents

10

Relative clauses: ‘defining

relative clauses’

Question tags

Noms compostos

Crim

Una història
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7. NIVELL INTERMEDI B2

A l’EOI de Palma s’impartirà aquest nivell en dos anys: B2.1 i B2.2. Tots els continguts

plantejats en el primer curs del nivell, es reforçaran i completaran en el segon fins a

aconseguir els objectius globals del nivell.

Aquesta programació resumeix els continguts del currículum que es pot consultar per

informació més detallada al BOIB núm. 066 de 16 de Maig de 2019 que recull 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 oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els ensenyaments de Nivell Intermedi B2 tenen com a referència el nivell B2 del Marc

Europeu Comú de Referència. Capaciten l'alumnat per utilitzar de manera autònoma

l'idioma, receptivament i productivament, tant oralment com per escrit, així com per

mediar entre usuaris de diferents llengües.

L'alumnat ha de ser capaç d'actuar de manera independent i amb eficàcia en contextos

en què s'utilitza l'idioma per desenvolupar relacions socials i personals, treballar en

entorns ocupacionals que requereixin cooperació i negociació sobre assumptes que hi

siguin habituals.

Caldrà adquirir les competències que assegurin prou fluïdesa i naturalitat perquè la

comunicació es dugui a terme sense esforç, tant en les situacions habituals com en

d'altres de més específiques o de més complexitat i sobre aspectes tant concrets com

abstractes de temes generals o del propi interès o camp d'especialització.

Això implica el control d'un llenguatge estàndard, en una varietat de registres, estils i

accents, que contengui estructures complexes i variades i un repertori lèxic que inclogui

expressions idiomàtiques d'àmbit general i ús freqüent i que permeti apreciar i expressar

matisos de significat.

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE CADA ACTIVITAT DE LLENGUA

Adquirir la capacitat de:

● Utilitzar l’idioma en un ventall ampli de situacions de la vida quotidiana,

d’aprenentatge i d’altres, i com a mitjà d’expressió personal, amb eficàcia, fluïdesa i

amb un grau elevat de precisió i d’adequació del discurs a la situació comunicativa.

● Optimitzar el coneixement dels valors i trets d’altres cultures, havent-los contrastat

amb els propis, amb l’objectiu d’afavorir i enriquir la comunicació.

● Utilitzar estratègies lingüístiques i d’aprenentatge per monitoritzar els propis errors i

reflexionar sobre les mancances en l’expressió i en la comprensió.

● Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials lligats a la llengua i als

diferents registres i reconèixer i entendre diferents varietats de la llengua.
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● Desenvolupar i utilitzar estratègies que permetin l'aprenentatge autònom de llengües

i l'aprofundiment en el coneixements lingüístics i culturals sobre la llengua objecte

d'estudi.

● Integrar i combinar el conjunt de les competències, habilitats, estratègies i actituds

que formen part del bagatge personal previ o adquirit al llarg del procés

d’aprenentatge d’un o més idiomes per desenvolupar una competència plurilingüe i

pluricultural.

Activitats de comprensió de textos orals

Objectius generals

Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més

rellevants i les opinions i actituds, tant explícites com implícites, dels parlants en textos

orals.

Objectius específics

● Comprendre declaracions i missatges, anuncis, avisos i instruccions detallats,

transmesos en viu o per mitjans tècnics.

● Comprendre amb detall i amb independència del canal el que es diu en transaccions i

gestions de caràcter més o menys habitual, fins i tot amb renou de fons, sempre que

es pugui demanar confirmació.

● Comprendre, amb el suport d'imatges (esquemes, gràfics, fotografies, vídeos, etc.)

presentacions, xerrades, discursos i altres presentacions públiques, acadèmiques o

professionals extensos i lingüísticament complexos, si estan ben estructurats i tenen

marcadors que en guien la comprensió.

● Comprendre el contingut i les implicacions generals de converses i discussions

informals relativament extenses i animades i captar-hi matisos com ara la ironia si

estan indicats amb marcadors explícits, sempre que l'argumentació sigui clara.

● Comprendre amb detall els arguments principals, les actituds i les idees que

destaquen els interlocutors en converses i discussions formals sobre procediments,

línies d'actuació i altres assumptes.

● Comprendre documentals, notícies i reportatges d'actualitat, entrevistes, debats,

espectacles teatrals i pel·lícules amb un llenguatge clarament articulat i identificar-hi

el to del qui hi intervé.

Activitats de comprensió de textos escrits

Objectius generals

Comprendre amb prou facilitat el sentit general, la informació essencial, els punts

principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds, tant explícites com implícites,

de l'autor en textos escrits:

Objectius específics

● Comprendre instruccions, indicacions i altres informacions tècniques, incloent-hi

detalls sobre condicions i advertiments.
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● Identificar ràpidament el contingut i la importància de notícies, articles i informes

sobre una àmplia gamma de temes.

● Comprendre informació detallada de textos de referència i consulta.

● Comprendre informació específica de textos oficials, institucionals o corporatius.

● Comprendre el contingut, la intenció i les implicacions de notes, missatges i

correspondència personal en qualsevol suport (incloent-hi fòrums, blogs, xarxes

socials, etc.) en què es transmeti informació detallada i s'expressin, justifiquin i

argumentin idees i opinions.

● Llegir correspondència formal i captar-ne el significat essencial i comprendre'n els

detalls i implicacions rellevants.

● Comprendre textos periodístics, inclosos els articles i reportatges sobre temes

d'actualitat o especialitzats, en què l'autor adopta punts de vista, presenta i

desenvolupa arguments i expressa opinions de manera tant implícita com explícita.

● Comprendre textos literaris i de ficció contemporanis d'estil simple i llenguatge clar,

amb l'ajut esporàdic de diccionaris.

Activitats de producció i coproducció de textos orals

Objectius generals

Produir i coproduir, independentment del canal, textos orals:

● clars i detallats; de certa extensió, ben organitzats i adequats als interlocutors i a al

propòsit comunicatiu.

● sobre assumptes generals i d'altres de més específics dins el sobre temes diversos

d'interès general, personal o dins el propi camp d'especialització propi camp d'interès

o especialització

● amb registre i estil adequats a la situació comunicativa, amb prou fluïdesa i

espontaneïtat com per no provocar tensió als oients o interlocutors.

● amb una pronúncia i una entonació clares i naturals, amb un grau relativament alt de

correcció, sense errors que conduesquin a malentesos o amb correcció dels que es

produesquin

● amb un lèxic precís i variat, tot i alguna confusió, vacil·lació o recurs ocasional a

circumloquis.

Objectius específics

● Fer declaracions públiques.

● Fer presentacions extenses preparades prèviament on s'expliquin punts de vista o s'hi

argumenti a favor o en contra, es mostrin avantatges i inconvenients de diverses

opcions o es defensin idees, i respondre a preguntes complementàries de l'audiència.

● Participar amb seguretat en transaccions i gestions més o menys habituals sol·licitant

i donant informació i explicacions.

● Participar activament en converses i discussions informals, transmetent emocions i

ressaltant la importància del que, tot descrivint-hi amb detall fets, experiències,

sentiments, reaccions, somnis, esperances i ambicions i responent als dels

interlocutors amb comentaris adequats; expressant, defensant amb convicció i
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justificant de manera persuasiva opinions, creences i projectes; avaluant propostes

alternatives; donant explicacions; fent hipòtesis i responent-hi.

● Prendre la iniciativa en una entrevista ampliant i desenvolupant les pròpies idees

sense gaire ajut o obtenint-ne de l'entrevistador si cal.

● Participar activament i adequada en converses, reunions, discussions i debats formals

en els àmbits públic, acadèmic o professional.

Activitats de producció i coproducció de textos escrits

Objectius generals

● Produir i coproduir, textos escrits:

● de certa extensió, ben organitzats, clars i prou detallats, amb un registre i un estil

adequats eficaçment a la situació comunicativa i sobre una àmplia gamma de temes

generals, d'interès personal o relacionats amb el propi camp d'especialització

● amb un ús adequat d'una àmplia gamma de recursos lingüístics propis de la llengua

escrita i amb un lèxic precís i variat, tot i alguna confusió o el recurs ocasional a

circumloquis

● amb un grau relativament alt de correcció, sense faltes que conduesquin a

malentesos.

Objectius específics

● Emplenar qüestionaris i formularis detallats amb informació complexa de tipus

personal, públic, acadèmic o professional, escriure un currículum vitae detallat o una

carta de motivació, escriure notes, anuncis i missatges en què es transmeti o sol·liciti

informació.

● Prendre notes en què es recullin les idees principals, els aspectes rellevants i detalls

importants.

● Escriure correspondència personal en qualsevol suport.

● Escriure, en qualsevol suport, correspondència formal.

● Escriure informes d'extensió mitjana, en què s'exposi un assumpte amb cert detall i

es desenvolupi un argument, raonant a favor o en contra d'un punt de vista.

Activitats de mediació

Objectius generals

Mediar, directament o en mode diferit, entre parlants que usen la llengua meta o

diferents llengües incloent aquesta.

Objectius específics

Transmetre oralment o per escrit a tercers, en forma resumida o adaptada, el contingut

de textos orals o escrits conceptualment i estructuralment, sempre que siguin en una

varietat estàndard.

● Sintetitzar i transmetre a tercers, oralment o per escrit, informació de recopilada de

diversos textos escrits procedents de diverses fonts.
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● Interpretar durant intercanvis entre persones conegudes en els àmbits personal i

públic.

● Interpretar durant intercanvis formals

● Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües transmetent la

informació, les opinions i els arguments rellevants, comparant i contrastant els

avantatges i els inconvenients de diferents postures i arguments, expressant les

pròpies opinions amb claredat i amabilitat i oferint suggeriments.

● Prendre notes escrites per a tercers, en què es recullin els punts i aspectes més

rellevants d'una presentació, conversa o debat clarament estructurat i en una varietat

estàndard.

● Resumir per escrit els punts principals expressats en converses clarament

estructurades i articulades a velocitat normal i en una varietat estàndard.

● Resumir per escrit notícies, fragments d'entrevistes o documentals que contenguin

opinions, arguments i anàlisis.

COMPETÈNCIES I CONTINGUTS

Vegeu les competències i continguts al document adjunt o BOIB.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/103371

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Activitats de comprensió de textos orals

Criteris generals

● Coneix amb la profunditat deguda, i aplica eficaçment a la comprensió del text fent

les inferències adequades, els aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i

més específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en què es

parla l’idioma i els trets específics de la comunicació oral en aquestes, apreciant-hi les

diferències de registres, estils i accents estàndard.

● Coneix, i selecciona eficaçment, les estratègies més adequades en cada cas per a la

comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls

més rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, dels parlants

clarament senyalitzades.

● Distingeix la funció o les funcions comunicatives, tant secundàries com principals, del

text, i aprecia les diferències d’intenció i de significat de diferents exponents

d’aquestes segons el context i el gènere i tipus textuals.

● Comprèn els diversos significats associats a l’ús de diferents patrons discursius típics

de diferents gèneres i tipus textuals orals pel que fa a la presentació i l’organització de

la informació.

● Comprèn els significats i les funcions associats generalment a diverses estructures

sintàctiques pròpies de la llengua oral en contextos d’ús comuns, i més específics dins

del seu camp d’interès o d’especialització.
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● Reconeix lèxic oral comú i més especialitzat, relacionat amb els interessos i les

necessitats propis en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional, així com

expressions i modismes d’ús comú, i connotacions i matisos accessibles en la llengua

oral de caràcter literari.

● Discrimina patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús comú i més

específics segons les diverses intencions comunicatives.

Activitats de comprensió de textos escrits

Criteris generals

● Coneix amb la profunditat deguda, i aplica eficaçment a la comprensió del text fent

les inferències adequades, els aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i

més específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en què

s’usa l’idioma i els trets específics de la comunicació escrita en aquestes, apreciant-hi

les diferències de registres i estils estàndard.

● Llegeix amb un grau alt d’independència, adaptant l’estil i la velocitat de lectura als

diferents textos i finalitats i aplicant eficaçment altres estratègies adequades per a la

comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts principals, els

detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, dels

autors clarament senyalitzades.

● Distingeix la funció o les funcions comunicatives, tant secundàries com principals, del

text, i aprecia les diferències d’intenció comunicativa i de significat de diferents

exponents d’aquestes segons el context i el gènere i tipus textuals.

● Comprèn els diversos significats associats a l’ús de diferents patrons discursius típics

de diferents gèneres i tipus textuals pel que fa a la presentació i l’organització de la

informació.

● Comprèn els significats i les funcions associats generalment a diverses estructures

sintàctiques pròpies de la llengua escrita en contextos d’ús comuns, i més específics

dins del seu camp d’interès o d’especialització.

● Disposa d’un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat

amb expressions poc freqüents, que inclou tant un lèxic general, i més específic

segons els seus interessos i necessitats personals, acadèmiques o professionals, com

expressions i modismes d’ús comú, i connotacions i matisos accesibles en el

llenguatge literari; i identifica pel context paraules desconegudes en temes

relacionats amb els seus interessos o camp d’especialització.

● Reconeix els valors i significats associats a convencions de format, tipogràfiques,

ortogràfiques i de puntuació, generals i menys habituals, així com abreviatures i

símbols d’ús comú i més específic.
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Activitats de producció i coproducció de textos orals

Criteris generals

● Aplica adequadament a la producció de textos orals monològics i dialògics els

aspectes socioculturals i sociolingüístics més rellevants de la llengua i cultures meta

relatius a costums, usos, actituds, valors i creences que ha integrat en la seva

competència intercultural, i sap superar les diferències respecte a les llengües i

cultures pròpies i els estereotips, demostrant confiança en l’ús de diferents registres

o altres mecanismes d’adaptació contextual, expressant-se apropiadament en

situacions diverses i evitant errors importants de formulació.

● Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb una certa naturalitat,

estratègies adequades per produir textos orals monològics i dialògics de diversos

tipus i d’una certa longitud, planificant el discurs segons el propòsit, la situació, els

interlocutors i el canal de comunicació, i fent un seguiment i una reparació d’aquest

mitjançant procediments variats (p. e. paràfrasis, circumloquis, gestió de pauses,

variació en la formulació) de manera que la comunicació es faci sense esforç per part

seva o dels interlocutors.

● Aconsegueix assolir les finalitats funcionals que pretén, utilitzant, entre un repertori

variat, els exponents més adequats al context específic.

● Articula el seu discurs de manera clara i coherent seguint els patrons comuns

d’organització segons el gènere i el tipus textual, desenvolupant descripcions i

narracions clares i detallades, argumentant eficaçment i matisant els seus punts de

vista, indicant el que considera important (p. e. mitjançant estructures emfàtiques), i

ampliant amb alguns exemples, comentaris i detalls adequats irrellevants.

● Demostra un bon control d’estructures sintàctiques comunes i algunes de més

complexes, amb alguna imprecisió esporàdica o un error no sistemàtic que pot

corregir retrospectivament, seleccionant-les amb flexibilitat i adequadament segons

la intenció comunicativa en el context específic.

● Disposa d’un vocabulari ampli sobre assumptes relatius a la seva especialitat i

interessos i sobre temes més generals i varia la formulació per evitar repeticions

freqüents, recorrent amb flexibilitat a circumloquis quan no troba una expressió més

precisa.

● Ha adquirit una pronunciació i entonació clares i naturals.

● S’expressa amb claredat, amb suficient espontaneïtat i un ritme bastant uniforme, i

sense manifestar ostensiblement que hagi de limitar el que vol dir, i disposa de

suficients recursos lingüístics per fer descripcions clares, expressar punts de vista i

desenvolupar arguments, utilitzant per a això algunes estructures complexes, sense

que se li noti gaire que està cercant les paraules que necessita.

● Inicia, manté i acaba el discurs adequadament, fent un ús eficaç dels torns de paraula,

encara que potser no sempre ho faci amb elegància, i gestiona la interacció amb

flexibilitat i eficàcia i de manera col·laborativa, confirmant la seva comprensió,

demanant l’opinió de l’interlocutor, convidant altres a participar, i contribuint al

manteniment  de  la  comunicació.
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Activitats de producció i coproducció de textos escrits

Criteris generals

● Aplica adequadament a la producció de textos escrits els aspectes socioculturals i

sociolingüístics més rellevants de la llengua i cultures meta relatius a costums, usos,

actituds, valors i creences que ha integrat en la seva competència intercultural i sap

superar les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els estereotips,

adaptant el registre i l’estil, o aplicant altres mecanismes d’adaptació contextual per

expressar-se apropiadament segons la situació i el propòsit comunicatius i evitar

errors importants deformulació.

● Aplica amb flexibilitat les estratègies més adequades per elaborar textos escrits d’una

certa longitud, detallats i ben estructurats, p. e. desenvolupant els punts principals i

ampliant-los amb la informació necessària a partir d’un esquema previ, o integrant de

manera apropiada informació rellevant procedent de diverses fonts.

● Duu a terme les funcions comunicatives que persegueix utilitzant els exponents més

adequats al context específic entre un repertori variat.

● Articula el text de manera clara i coherent utilitzant adequadament, sense errors que

condueixin a malentesos, els patrons comuns d’organització segons el gènere i el

tipus textual, i els recursos de cohesió d’ús comú i més específic per desenvolupar

descripcions i narracions clares i detallades, argumentar eficaçment i matisar els seus

punts de vista, indicar el que considera important (p. e. mitjançant estructures

emfàtiques) i ampliar-ho amb alguns exemples, comentaris i detalls adequats i

rellevants.

● Demostra un bon control d’estructures sintàctiques comunes i algunes de més

complexes, amb alguna relliscada esporàdica o un error no sistemàtic que no afecta

la comunicació, seleccionant-les amb flexibilitat i adequadament segons la intenció

comunicativa en el context específic.

● Disposa d’un ampli lèxic escrit d’ús comú i sobre assumptes relatius al seu camp

d’especialització i interessos, varia la formulació per evitar repeticions freqüents i

recorre amb flexibilitat a circumloquis quan no  troba  una  expressió  més  precisa.

● Utilitza amb una correcció raonable, tot i que encara pugui manifestar influència de

la/les seva/es llengua/ües primera/es o d’altres, els patrons ortotipogràfics d’ús comú

i més específic (p. e. parèntesis, guions, abreviatures, asteriscos, cursiva), i aplica amb

flexibilitat les convencions formals més habituals de redacció de textos tant en suport

paper com digital.

Activitats de mediació

Criteris generals

● Coneix amb la profunditat deguda, i aplica adequadament a l’activitat de mediació

en cada cas, els aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més específics

que caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en què es parla l’idioma,

així com les seves implicacions més rellevants, i sap superar les diferències respecte a

les llengües i cultures pròpies i els estereotips, demostrant confiança en l’ús de
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diferents registres i estils, o altres mecanismes d’adaptació contextual, expressant-se

apropiadament en situacions diverses i evitant errors importants de formulació.

● Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb una certa naturalitat,

estratègies adequades per adaptar els textos que ha de processar al propòsit, la

situació, els participants i el canal de comunicació, mitjançant procediments variats

(p. e. paràfrasi, circumloquis, amplificació o condensació de la informació).

● Sap obtenir la informació detallada que necessita per poder transmetre el missatge

amb claredat i eficàcia.

● Organitza adequadament la informació que pretén o ha de transmetre, i la detalla de

manera satisfactòria segons que sigui necessari.

● Transmet amb suficiència tant la informació com, si s’escau, el to i les intencions dels

parlants o autors.

● Pot facilitar la interacció entre les parts monitorant-ne el discurs amb intervencions

adequades, repetint o reformulant el que s’ha dit, demanant opinions, fent preguntes

per abundar en alguns aspectes que considera importants i resumint la informació i

els arguments quan és necessari per aclarir el fil de la discussió.

● Compara i contrasta informació i idees de les fonts o les parts i en resumeix

apropiadament els aspectes més rellevants. És capaç de suggerir una sortida de

compromís, una vegada analitzats els avantatges i desavantatges d’altres opcions.
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7.1  NIVELL INTERMEDI B2.1

Trets definitoris del nivell

ERRORS ACCEPTABLES A NIVELL B2.1. Els següents continguts gramaticals no s’han vist o s’han

vist molt per damunt a B1, i a B2.2 quasi ja només es repassen. Per tant, és important tractar-los

a B2.1.

- Tercer condicional.

- Passiva.

- Present perfect continuous.

- Past perfect.

- Relatius non-defining.

- Reported speech.

- Preguntes indirectes.

ERRORS NO ACCEPTABLES A NIVELL B2. Aquests errors ja són bàsics, i a B2.1 haurien de quedar

eliminats. Pot haver-hi algun lapsus puntual però l’alumne l’hauria de saber reconèixer i corregir o

no repetir.

- Errors ortogràfics a paraules bàsiques.

- Deixar-se la -s a la tercera persona del singular .

- Temps verbals bàsics: confondre present vs. passat, no saber-se verbs irregulars comuns,

present perfecte vs. passat simple, passat simple vs. passat continu...

- Concordança plural-singular, adjectius invariables.

- Adjectius possessius i pronoms personals de subjecte i d’objecte.

- Deixar-se l’auxiliar a les preguntes o no ordenar-les correctament.

- No saber fer futur, ja sigui will / going to / forma contínua.

CONTINGUTS QUE NO PERTANYEN A B2.1

- Would per passats.

- Modals perfectes.

- Futur perfecte i continu.

- Estructures amb wish.

Producció i coproducció de textos orals

Punts clau:

● És capaç de parlar de temes familiars i abstractes amb certa extensió sense limitar

excessivament el que vol dir.

● Connecta idees tot i que no sempre amb fluïdesa o de forma natural.

● Ritme fluid però amb necessitat d’autocorrecció freqüent i pauses per formular el que vol dir.

● L1 evident encara a la pronúncia.

● Encara algunes errades de pronunciació sistemàtiques bàsiques fossilitzades: Money,

dangerous, -ed endings, culture, nature...
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● Utilitza l’entonació per donar suport al què vol dir, tot i que amb influència molt clara de la L1.

● Interactua activament en converses, expressa la seva opinió de forma clara.

● Lèxic suficient però bàsic, intenta evitar repeticions i parafrasejar, però no sempre amb èxit.

● Produeix algunes errades fossilitzades i traduccions literals d’altres llengües.

Producció i coproducció de textos escrits

Punts clau:

● Produeix textos d’una llargària significativa, amb una organització clara i senzilla.

● És capaç de produir conclusions que no siguin còpies del que ja s’ha esmentat al llarg de

l’escrit, tot i que no sempre complint amb la llargària esperada.

● Enllaça les idees i els arguments, dins i entre paràgrafs i utilitza un ventall prou ampli de

connectors.

● Formula frases massa llargues, amb manca de comes i punts per separar idees. En

ocasions, problema oposat: 1 oració = 1 paràgraf.

● Parafraseja idees per evitar repetició o quan es troba amb un buit lèxic, tot i que en

ocasions de forma excessivament extensa.

● Conté alguns errors bàsics fossilitzats, però poc freqüents: errors d’ortografia, alguna -s a

adjectius, errors de concordança; ocasional confusió en temps verbals, sobretot pel que

fa a: tercera persona singular, present-passat, passat-passat perfecte-passat continu.

● Esporàdicament s’ha de rellegir alguna frase.

● Distingeix entre els trets principals de registres formal i informal (fórmules de cortesia i

contraccions principalment).

● És capaç d’engrescar el lector en textos més creatius de forma conscient.

● Fa servir un bon ventall de vocabulari però encara hi ha presència de falsos amics,

traduccions literals, etc.

● En general s’ajusta a la tasca i inclou els continguts que apareixen a les instruccions.

Criteris d’avaluació

Avaluació contínua

Avaluació d’aprofitament intermedi B2.1

Amb l’avaluació final d’aprofitament s’ha de comprovar el grau d’assoliment dels objectius

establerts en la programació didàctica corresponent per part dels alumnes en acabar el

període lectiu del primer curs de cada nivell.

L’alumne promociona de curs, sempre que hagi obtingut un mínim del 50% global i en

cadascuna de les parts avaluades.

Les activitats de llengua avaluades són:

- Comprensió de textos orals

- Comprensió de textos escrits

- Producció i coproducció de textos orals

- Producció i coproducció de textos escrits

- Mediació (escrita i oral)
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Si l’alumne, ja sigui per avaluació contínua o de progrés, o en la prova final de la

convocatòria ordinària de juny si no té un 70% d’assistència mínima, no ha obtingut un

mínim del 50% en cadascuna de les parts i un 50% en la globalitat de la prova (nota ≥5),

podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària del mes de setembre i examinar-se

d’aquelles parts no superades amb una nota ≥5.

Les 5 activitats de llengua avaluades tenen una ponderació del 20% cadascuna.

Tot alumne té dret a fer totes les proves: tant l’examen final com les proves parcials. Així

mateix té dret a assistir a classe i a fer els exàmens o proves parcials, tot i que no es

tinguin en compte per a superar el curs per no haver assistit al mínim necessari. És un dret

de l’alumne que no es pot negar tot i que no assisteixi regularment a classe.

Els alumnes de cursos d’avaluació contínua han d’arribar al 70% d’assistència durant tot el

curs acadèmic per poder ser avaluables i aprovar per avaluació contínua. Això vol dir que

des del 4 o 5 d’octubre 2021 fins al darrer dia de classe han de venir al menys a 42 dies de

classe.

A l’espera de confirmacions per part de Conselleria, es preveu que enguany hi haurà dos

semestres. Els alumnes que vulguin ser avaluats per avaluació contínua, hauran de

presentar-se als exàmens semestrals, que tindran una ponderació de 40% primer

semestre, previsiblement a principis de febrer, i 60% segon semestre, a finals de maig. A

més, s’encoratja als professors a anar fent petites proves formatives al llarg del semestre

que serveixin tant d’informació de cara al progrés de l’alumnat com per ponderar

juntament amb la nota de final de semestre.

Línies bàsiques comunes de treball per destreses

La nostra intenció és que hi hagi unes línies bàsiques de treball enfocades, per una banda,

a treballar la millora de les produccions en general (parant atenció a la correcta producció

de vocabulari, a la pronunciació, les estructures gramaticals, la cohesió i la coherència) i

d’altra banda, una segona línia que treballi per millorar la fluïdesa i l’habilitat de

comunicar, transmetre missatges de manera acceptable i comprensible i saber mantenir

una conversa al nivell que requereixi el curs B2.1.

Les activitats, doncs, van enfocades en general a assolir aquests objectius i treballar les

diferents destreses de manera que es produeixi una millora a nivell de coneixements que

afecti positivament les produccions i d’aquesta manera els intercanvis comunicatius.

Per això, amb aquests objectius s’inclouen a classe activitats de pràctica oral, de

comprensió auditiva, de comprensió lectora, i de producció escrita, així com de mediació

oral i escrita.

Hem de tenir en compte que aquests cursos de 120 hores requereixen una quantitat

significativa d’estudi autònom a casa per part dels alumnes, ja que els conceptes s’han de

reforçar per poder assimilar-los i així tenir-los a l’abast quan es realitzin les produccions.

Per aquest motiu, els alumnes seran encoratjats a fer feina a casa amb materials adaptats
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o de reforç de les classes i complementari per ampliar continguts, en contacte amb

materials autèntics. Per això és important animar-los a escoltar la ràdio en anglès, mirar

sèries o pel·lícules (amb i /o sense subtítols), traduir cançons, llegir diaris, revistes i llibres

encara que siguin adaptats al seu nivell. Tot això són eines extres que els ajuden a

progressar en el coneixement de l’idioma de manera individual i gairebé sense

adonar-se’n doncs aquestes activitats són amenes i fan que l’aprenentatge s’enriqueixi i

no es basi purament en exercicis convencionals.

Als alumnes en aquest nivell se’ls recomanen les lectures adaptades o originals que es

trobin al seu abast lingüístic, però no hi ha imposició d’un llibre de lectura concret, deixant

a criteri del professor les lectures i/o activitats d’ella derivades.

Pel que fa al la producció escrita s’anirà fomentant al llarg de l’any l’escriptura de textos

informals i formals seguint les convencions i regles apropiades per cada un d’ells. Es

pretén amb això que hi hagi una pràctica d’uns 8-10 textos escrits d’una extensió

aproximada a la que requereix el nivell. Aquestes produccions poder ser fetes a casa o a

classe i puntuades o no segons el criteri del professor/a. Apart d’això també es fomentarà

l’escriptura de paràgrafs curts a classe en forma de petits resums d’una lectura, audició..,

opinió o conclusió breu sobre algun tema debatut o simplement producció creativa a

partir d’una idea, frase, etc.

Instruments d’avaluació complementaris

A més dels examens quadrimestrals, que avaluen d’una manera més global però menys

continuada, procurarem fer ús d’una sèrie d’instruments d’avaluació per poder fer un

seguiment regular de l’evolució dels alumnes.

Instruments d’avaluació Elements que s’avaluen Exemples

Observació directa Participació a classe,

interacció, treball en grup, ús

d’estratègies apreses...

Activitats de role-play

Treball en parelles o en

equips

Pràctica d’examen

Anàlisi formal de les

produccions escrites i orals

Aspectes formals del

llenguatge

Presentacions orals

Redaccions fetes a casa o a

classe

Intercanvis orals Qüestionaris, diàlegs,

entrevistes i intervencions

vàries per identificar

habilitats i coneixements

Debats oberts

Activitats orals per expressar

acord/desacord

Autoavaluació i correcció

entre iguals

Els alumnes s’involucren en

el procés d’aprenentatge i

identifiquen els seus punts

forts i dèbils per millorar i

progressar

Correcció de redaccions

entre iguals

Escriptura cooperativa

Avaluació després de les

presentacions orals
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Seqüenciació del material didàctic

El llibre que s’utilitzarà el curs 2021-2022 és l’English File B2.1 d’Oxford. Aquest llibre està prou

adaptat al nivell i en general tots els continguts són rellevants si es contrasta amb el currículum.

Hi ha una sèrie de continguts temàtics i morfosintàctics, així com tipologies textuals que no

apareixen al llibre i cal que els professors afegeixin aquest material addicional, a més de tot el que

tractin extern al llibre. Cal recordar que el llibre de text no és més que una eina de treball per

professorat i alumnat, però que és imprescindible complementar-lo i suplementar-lo amb altres

materials reals i d’interès per l’alumnat.

Per quadrar-ho millor, aquests punts s’han inclòs com a suggerència dins les unitats del llibre,

però apareixen també detallats a continuació:

TIPOLOGIES TEXTUALS QUE S’HAURIEN DE TRACTAR A NIVELL B2.1:

● Carta informal

● Cartes formals: Reclamacions / Queixes, Sol·licituds (de feina o consell).

● Article

● Assaig

● Història curta

● Crítica (de llibre, pel·lícula, restaurant, etc.)

● Descripció d’un lloc

TIPOLOGIES TEXTUALS QUE NO TRACTA EL LLIBRE DE TEXT:

- Carta formal, per exemple, cover letter, complaint...

CONTINGUTS TEMÀTICS QUE S’HAURIEN DE TRACTAR A NIVELL B2.1 I L’UNITAT DEL LLIBRE DE

TEXT A LA QUAL APAREIXEN:

● identificació personal 1A, 1B, 3A

● feina i lleure 4B, 7B

● compres 2B, 7A

● mitjans de comunicació 5A

● alimentació 6A

● habitatge 5B

● entorn 4A

● cos, salut i higiene 8A

● formació 4B

● ciència i tecnologia -

● relacions personals i socials 9B

● política i societat 8B
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CONTINGUTS TEMÀTICS QUE NO TRACTA EL LLIBRE DE TEXT

- Ciència i tecnologia

- Falta completar: Salut/esport, Alimentació, Environment

CONTINGUTS SINTÀCTICS QUE NO TRACTA EL LLIBRE DE TEXT:

- articles

- countable/uncountable

- quantifiers

- word formation

- question tags

El curs té un total de 120 hores, i per tant 60 sessions, les quals inclouen proves d’avaluació

contínua. En total, si ens organitzam al voltant del llibre, tot i que sempre tenint en ment que

només es tracta d’una eina més, aquest té 10 unitats. D’aquesta forma, cada unitat es tractarà

aproximàdament en 5 sessions.

A continuació detallam l’organització de les unitats temporalment i una proposta de proves de

final de quadrimestre.

PRIMER QUADRIMESTRE

Vocabulari Gramàtica
Tipologies textuals /

*PCTE  llibre
Temporalització

FILE 1

A – Why did they call

you that?

B – Life in colour

Noms

Adjectius

pronouns

adjective suffixes

Extra: articles, word

formation

mediació - carta

informal

*la descripció d’una

estança

OCTUBRE

FILE 2

A – Get ready! Get

set! Go!

B – Go to checkout

L’equipatge

Compres i serveis

present tenses

Possessives

Extra: countable/

uncountable i

quantifiers

carta de queixa

formal

*Missatges de

vacances

NOVEMBRE

FILE 3

A – Grow up!

B – Photo albums

Etapes de la vida

Fotografies

past simple, past

continuous, or used

to?

prepositions

article

*un article

NOVEMBRE -

DESEMBRE

FILE 4

A – Don’t throw it

away!

B – Put in on your CV

deixalles i reciclatge

estudi i treball

el medi ambient

future forms: will /

shall and be going to

first and second

conditionals

cover letter+CV

*un perfil a LinkedIn
DESEMBRE - GENER

FILE 5

A – Screen time

B – A quiet life?

televisió

el país

present perfect

simple

present perfect

continuous

carta informal -

mediació

*una carta informal

GENER
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Avaluació primer quadrimestre: primeres dues setmanes de febrer. Proposta:

Grups dilluns i dimecres:

CTE i MLE 31/01 PCTO i MLO (I) 4/02

CTO i PCTE 2/02 PCTO i MLO (II) 7/02

Grups dimarts i dijous:

CTE i MLE 1/02 PCTO i MLO (I) 8/02

CTO i PCTE 3/02 PCTO i MLO (II) 10/02

SEGON QUADRIMESTRE

FILE 6

A – What the waiter

really thinks

B – Do it yourself

al restaurant

bricolatge i

reparacions

parafraseig

obligation, necessity,

prohibition, advice

can, could, and be

able to

ressenya

*la ressenya d’un

restaurant
FEBRER

FILE 7

A – Take your cash

B – Shall we go out

or stay in?

caixers automàtics,

phrasal verbs, oci i

entreteniment en

directe

Extra: ciència i

tecnologia

phrasal verbs

verb patterns

article

*la descripció d’un

edifici

MARÇ

FILE 8

A – Treat yourself

B – Sites and sights

tenir cura d’un

mateix, guerra i

batalla, edificis

històrics

have something

done

the passive, defining

and non- defining

relative clauses

assaig

*la descripció d’un

edifici

MARÇ

FILE 9

A – Total recall

B – Here comes the

bride

formació de

paraules

noces

reported speech

third conditional

and other uses of

the past perfect,

adverbs

història

*una història ABRIL

FILE 10

A – The land of the

free?

B – Please turn over

your papers

L’anglès britànic i

americà

Examens

be, do, and have:

auxiliary and main

verbs

revision of verb

forms

Extra: question tags

assaig

*un assaig MAIG
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Avaluació segon quadrimestre: darreres dues setmanes de maig. Proposta:

Grups dilluns i dimecres:

CTE i MLE 18/05 PCTO i MLO (I) 13/05

CTO i PCTE 23/05 PCTO i MLO (II) 25/05

Grups dimarts i dijous:

CTE i MLE 17/05 PCTO i MLO (I) 24/05

CTO i PCTE 19/05 PCTO i MLO (II) 26/05
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7.2 NIVELL INTERMEDI B2.2

Trets definitoris del nivell

Una de les claus per a poder definir un nivell és distingir entre errors bàsics i no bàsics. En un

Intermedi B2 haurien de tenir un bon control de les estructures lingüístiques simples. Els errors

d'aquest tipus són meres “relliscades” ocasionals o no sistemàtiques.

Exemples d'estructures lingüístiques simples que ja haurien de dominar (errors NO acceptables):

● la tercera persona del singular (he eats vs he eat*), passat simple / verbs irregulars; present

i passat continu; present perfecte, will / going to, etc.

● preguntes / verbs auxiliars (where did you travel…? vs where you travelled…?*)

● plurals i singulars (friends vs a friends*)

● absència de subjecte (it is interesting vs is interesting*)

● comparatius i superlatius (easier vs more easy*)

● ortografia de paraules bàsiques

● passiva en present i passat simple (The flowers are/were watered by the gardener)

Així mateix, saben recórrer a estructures lingüístiques complexes. No obstant això, és normal que

el seu ús sigui rígid i una mica inexacte.

Estructures lingüístiques complexes introduïdes a B2.1:

● present perfect continuous (They’ve been talking for 3 hours)

● passives en altres temps verbals (We have been given a second chance)

● tercer condicional (If she had studied, she would have passed the exam)

● reported speech (She said that she liked ice cream)

● non-defining relative clauses (My grandfather, who's 87, goes swimming every day)

Estructures lingüístiques complexes introduïdes per primera vegada a B2.2:

● preguntes indirectes (Could you tell me where the nearest station is?)

● so / neither (John, “I don’t like football.” Kate, “Neither do I”)

● so / such (It was such a great party that no one wanted to leave)

● past perfect continuous (We had been trying to open the door for five minutes when Jane

found her key.)

● would per al passat (When I was a child, I would go to the beach every day).

● modals en passat (must have, could have, should have, may/might have, etc.).

● future perfect (By Friday I’ll have written the report) i future continuous (I’ll be seeing her

on Monday)

● wish

● double comparatives (The more affluent the area is, the nicer the cars are).

● Passiva (He’s said to be… It is said that…)
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Visió general (trets comuns a PCTE i PCTO):

● A diferència de B1, on el discurs és senzill, a B2 produeixen discursos clars i ben

desenvolupats, emfatitzant, detallant i justificant parts rellevants.

● A diferència de C1, on els temes són complexos, a B2 els temes estan relacionats amb el

seu àmbit d'interès.

● Produeixen discursos on les idees estan ben connectades.

● Formalitat apropiada a les circumstàncies.

PCTE (producció i coproducció de textos escrits) / Writing:

● Segueixen les convencions apropiades per a cada gènere.

● L'ortografia i puntuació solen ser correctes, encara que a vegades es poden veure

influències de la llengua materna.

● Coherència i cohesió:

○ Saben utilitzar eficaçment una varietat de connectors per a marcar clarament les

relacions entre idees.

○ El discurs que produeixen està ben organitzat i és coherent però pot haver-hi algun

“salt” en contribucions llargues.

○ L'estructuració dels textos llargs en paràgrafs és clara i lògica.

PCTO (producció i coproducció de textos orals) / Speaking:

● Hi ha la suficient fluïdesa, correcció i espontaneïtat com per a no causar cap esforç ni

malestar en el receptor. Encara que poden dubtar a l'hora de buscar estructures i

expressions, produeixen el seu discurs a un ritme regular i les pauses llargues són escasses.

● La seva llengua materna influeix en el seu accent però això no afecta la intel·ligibilitat.

○ Saben pronunciar una gran part dels sons de l'anglès. Pot haver-hi algun error de

pronunciació.

○ Poden deduir la pronunciació de paraules noves (amb major o menor precisió).

● Diàlegs / Converses:

○ Poden participar en converses sobre la majoria de temes generals, fins i tot si hi ha

soroll de fons.

○ Entenen al seu interlocutor, sempre que aquest parli en llenguatge estàndard.

○ Estableixen una relació amb l'interlocutor mitjançant preguntes i expressions

d'acord / desacord. Poden expressar reserves i reticències, acceptar sol·licituds,

concedir permisos, etc.

○ Saben utilitzar frases fetes per a guanyar temps (ex. “That’s a difficult question to

answer”).
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Criteris d’avaluació

L'avaluació seguirà l'estructura assenyalada en les instruccions bàsiques per al curs corresponent

del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial en relació amb l’avaluació i la promoció dels

alumnes.

Avaluació de domini intermedi B2 (amb prova de certificació de nivell)

L’avaluació de domini verifica la superació de les exigències acadèmiques del nivell. Es du a terme

mitjançant la prova de competència general o “prova de certificació de nivell”.

Instruments d’avaluació complementaris

A més dels exàmens de certificat, que avaluen d’una manera més global però menys continuada,

es farà ús d’una sèrie d’instruments d’avaluació per poder fer un seguiment regular de l’evolució

dels alumnes.

Instruments d’avaluació Elements que s’avaluen Exemples

Observació directa Participació a classe, interacció,

treball en grup, ús d’estratègies

apreses.

Activitats de role-play

Treball en parelles o en equips

Pràctica d’examen

Anàlisi formal de les

produccions escrites i orals

Aspectes formals del llenguatge Presentacions orals

Redaccions fetes a casa o a classe

Intercanvis orals Qüestionaris, diàlegs, entrevistes i

intervencions vàries per identificar

habilitats i coneixements

Debats oberts

Activitats orals per expressar

acord/desacord

Anècdotes

Autoavaluació i correcció

entre iguals

Els alumnes s’involucren en el

procés d’aprenentatge i identifiquen

els seus punts forts i dèbils per

millorar i progressar

Correcció de redaccions entre iguals

Escriptura cooperativa.

Avaluació després de les

presentacions orals

Seqüenciació del material didàctic B2.2

Enguany el curs estarà de nou estructurat en dos quadrimestres. El primer quadrimestre anirà des

de mitjans d’octubre fins a mitjans de febrer i el segon quadrimestre des de mitjans de febrer fins

a finals de maig. Quan termini el primer quadrimestre es farà un mock exam perquè els alumnes

puguin veure el seu progrés.

El llibre en el qual es basarà el curs és English File B2.2, fourth edition. Però s’ha de tenir en

compte que a pesar de tenir el llibre de text com a guia, les classes sempre es complementen

amb material addicional de tot tipus.

Com cada quadrimestre té la mateixa durada, es faran 5 temes el primer quadrimestre i 5

temes el segon quadrimestre. No obstant això, s’ha d’afegir el tema “Schools and

education”, que no surt al llibre. Per tant, alguns dels temes del segon quadrimestre

s’hauran de reduir. Així és com quedaria la temporalització:
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*La gramàtica i vocabulari de color blau s’ha afegit perquè al llibre no surt i s’hauria de veure. No

obstant això, el professor pot decidir ensenyar aquest contingut en un altre moment, sempre i

quan a final de curs s’hagi vist.

**De vegades el llibre inclou tipologies textuals que no surten a l’examen. El professor decidirà si

les practicarà o no. D’una altra banda, hi ha tipologies textuals que sí surten a l’examen però que

el llibre no cobreix. Per això, també de color blau, s’ha inclòs una proposta de quan veure

aquestes tipologies que falten. Però realment serà el professor qui prendrà la decisió final.

PRIMER QUADRIMESTRE (OCTUBRE – FEBRER)

Unit 1A – Questions and answers / OCTUBRE

Continguts temàtics i de vocabulari: miscel·lània (entrevistar, mostrar interés i reaccionar; entrevistes de treball)
Continguts gramaticals: formació de preguntes, preguntes indirectes
Producció escrita: Formal letter of application

Unit 1B – It’s a mystery / OCTUBRE

Continguts temàtics i de vocabulari: parlar de misteris, reaccionar a històries estranyes; adjectius per descriure la personalitat
Continguts gramaticals: verbs auxiliars, comparatius (the..., the...)
Producció escrita: -

Unitat 2A. Doctor, doctor! / NOVEMBRE

Continguts temàtics i de vocabulari: salut (què faries si…?, primers auxilis, cibercondríacs)
Continguts gramaticals: present perfect simple and continuous
Producció escrita: carta informal

Unitat 2B. Act your age / NOVEMBRE

Continguts temàtics i de vocabulari: roba i moda
Continguts gramaticals: l’ordre d’adjectius, adjectius utilitzats com a sustantius (the poor, the rich, the young) (+ extreme
adjectives)
Producció escrita (no surt a l’examen): anuncis per vendre roba
Altres objectius: parlar d’amistat amb gent d’una altra edat

Unitat 3A. Fasten your seat belts / NOVEMBRE

Continguts temàtics i de vocabulari: viatges, vocabulari relacionat amb l’aeroport i vols
Continguts gramaticals: narrative tenses, past perfect continuous, so / such... that (+ too/enough)

Producció escrita: Formal letter of complaint

Altres objectius: contar anècdotes relacionades amb viatges

Unitat 3B. A really good ending? / NOVEMBRE

Continguts temàtics i de vocabulari: històries de 50 paraules; hàbits de lectura
Continguts gramaticals: la posició dels adverbis i frases adverbials
Producció escrita: història de 50 paraules → història curta

Unitat 4A. Stormy weather / DESEMBRE

Continguts temàtics i de vocabulari: el medi ambient, clima (com ser respectuós amb el medi ambient; parlar
sobre el futur del medi ambient)
Continguts gramaticals: future perfect and future continuous
Producció escrita: -
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Unitat 4B. A risky business / DESEMBRE - GENER

Continguts temàtics i de vocabulari: prendre riscos; esports extrems (+ vocabulari dieta i menjar)
Continguts gramaticals: zero conditional, first conditional, future time clauses
Producció escrita: assaig

Unitat 5A. I’m a survivor / GENER

Continguts temàtics i de vocabulari: supervivència, emocions, què hauries fet si...?
Continguts gramaticals: unreal conditionals
Producció escrita: publicació de bloc

Unitat 5B. Wish you were here / GENER

Continguts temàtics i de vocabulari: expressar sentiments i penediments
Continguts gramaticals: wish
Producció escrita (no surt a l’examen): reconstrueix un poema i escriu el teu propi poema

MOCK EXAM: el professor examinarà als alumnes entre l’última setmana de gener i les dues

primeres setmanes de febrer.

SEGON QUADRIMESTRE (FEBRER – MAIG)

Unitat 6A. Night night / FEBRER

Continguts temàtics i de vocabulari: dormir (problemes, hàbits, beneficis)
Continguts gramaticals: used to / would, be used to, get used to
Producció escrita: -

Unitat 6B. Music to my ears / FEBRER

Continguts temàtics i de vocabulari: música (relació entre música i estat d’ànim; diferents tipus de música a
diferents situacions)
Continguts gramaticals: gerundis (-ing) i infinitius
Producció escrita: ressenya de llibres, pel·lícules o restaurants

Unitat 7A. Let’s not argue / MARÇ

Continguts temàtics i de vocabulari: compartir habitatge, evitar discussions
Continguts gramaticals: verbs modals en passat (must have, should have), would rather
Producció escrita (no surt a l’examen): respondre a una publicació
Producció escrita: guidebook entry o descripció d’un lloc ← si hi ha temps

Unitat 7B. It’s all an act / MARÇ

Continguts temàtics i de vocabulari: miscel·lània (emocions, tipus de pel·lícules, llenguatge corporal, el cos humà)
Continguts gramaticals: verbs dels sentits (feel, smell...) (+ -ed/-ing adjectives)
Producció escrita (no surt a l’examen): descriure una foto

Unitat 8A. Cutting crime / MARÇ

Continguts temàtics i de vocabulari: crim, prevenir delictes, robatori d’identitat
Continguts gramaticals: la passiva
Producció escrita: article
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Unitat 8B. Fake news / MARÇ

Continguts temàtics i de vocabulari: mitjans de comunicació, notícies falses
Continguts gramaticals: reported speech
Producció escrita: -

Unitat 9A. Good business? / MARÇ - ABRIL

Continguts temàtics i de vocabulari: publicitat, publicitat enganyosa, tècniques de màrqueting, negocis
Continguts gramaticals: connectors (although, despite, so, in order to...)
Producció escrita: -

Unitat 9B. Super cities / ABRIL

Continguts temàtics i de vocabulari: ciutats (parlar sobre ciutats, avantatges i desavantatges)
Continguts gramaticals: substantius plurals i contables
Producció escrita: informe (+ proposta)

Unitat 10A. Science fact, science-fiction / ABRIL – MAIG

Continguts temàtics i de vocabulari: ciència, la realitat de la ciència ficció (+ vocabulari sobre tecnologia)
Continguts gramaticals: quantificadors (all, every, both...)
Producció escrita: -

Unitat 10B. Free speech / MAIG

Continguts temàtics i de vocabulari: els millors discursos de la història, com fer una presentació
Continguts gramaticals: articles (a, the)
Producció escrita: -

Unitat 11. Schools & education / MAIG

Continguts temàtics i de vocabulari: educació
Continguts gramaticals: oracions de relatiu
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Els alumnes haurien de poder parlar dels següents temes (són el temes que surten a la

PCTO o speaking):

1. Art i oci

2. Relacions humanes i socials

3. Feina i llar

4. Crim

5. Ciència i tecnologia

6. Salut, esport i menjar

7. Vacances i viatges

8. El món natural

9. Educació

10. Compres i consum

Les produccions escrites al nivell B2.2 son susceptibles de repetir-se o ampliar-se segons

el temps o les necessitats de cada professor. Però aquestes són les principals:

● Carta informal.

● Cartes formals:

○ Reclamacions / Queixes.

○ Sol·licituds (de feina o consell).

● Article.

● Assaig.

● Història curta.

● Crítica (de llibre, pel·lícula, restaurant, etc.).

● Informe.

● Proposta. ← (si hi ha temps suficient)

● Guidebook entry / Descripció d’un lloc. ← (si hi ha temps suficient)
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8. NIVELL AVANÇAT C1

A l’EOI de Palma s’impartirà aquest nivell en dos anys: C1.1 i C1.2. Tots els continguts

plantejats al primer curs del nivell, se reforçaran i s’ampliaran al segon curs fins a assolir

els objectius globals del nivell. Aquesta programació resumeix els continguts del

currículum que es pot consultar per a més informació al BOIB.

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.

Al nivell C1 l'alumnat haurà de ser capaç d'utilitzar l'idioma amb gran facilitat, flexibilitat,

eficàcia i precisió per a poder participar en tot tipus de situacions, dins l’àmbit personal,

públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre, produir i processar textos

orals i escrits extensos, 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.

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE CADA ACTIVITAT DE LLENGUA

● 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.

● Seguir el ritme d’un debat o discussió 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.

● 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 producció i coproducció de textos orals

Objectius generals

Produir i coproduir, 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, mostrant domini d'una àmplia gamma

de recursos lingüístics; demostrant domini de les estratègies discursives, d’interacció, de
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compensació i de reparació que permeti superar les dificultats ocasionals sense interferir

en la fluïdesa i continuïtat del discurs.

Objectius específics

● Fer declaracions públiques amb fluïdesa i gairebé sense esforç, fent servir l'entonació

per transmetre matisos subtils de significat.

● 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.

● Participar 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.

● Participar activament en converses informals animades, amb un o més interlocutors,

sobre temes abstractes, complexos, específics i fins i tot desconeguts, en què es faci

un ús emocional, al·lusiu o humorístic de l'idioma, expressant-hi les pròpies idees.

● Participar activament en converses informals animades, 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.

● Participar activament amb gran facilitat en converses i discussions formals animades

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

Objectius generals

Comprendre sense dificultat i amb tot detall, en una àmplia gamma de textos escrits

extensos i conceptualment i estructuralment complexos, en qualsevol suport, fins i tot

fora del propi camp d'especialització.

Objectius específics

● Comprendre instruccions, indicacions, normatives, avisos o altres informacions de

caràcter tècnic, incloent detalls sobre condicions i advertiments.

● 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).

● Comprendre la informació continguda en correspondència formal de caràcter

professional o institucional.
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● Comprendre articles, informes, actes, memòries i altres textos en l'àmbit social,

professional o acadèmic.

● Comprendre la informació continguda en textos de consulta i referència de caràcter

professional o acadèmic.

● Comprendre sense dificultat les idees i postures expressades, tant explícitament com

implícita, en articles i altres textos periodístics de certa extensió.

● Comprendre sense dificultat textos literaris contemporanis extensos, d'una varietat

lingüística estesa i sense una especial complexitat conceptual.

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.

Objectius específics

● Fer declaracions públiques amb fluïdesa i gairebé sense esforç, fent servir l'entonació

per transmetre matisos subtils de significat

● Fer presentacions extenses, clares i ben estructurades sobre un tema complex,

desenvolupant-hi idees complementàries.

● 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.

● Participar de manera plena en una entrevista, com a entrevistador o entrevistat,

ampliant i desenvolupant les idees discutides amb fluïdesa i sense suport.

● 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.

● 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.

Activitats de producció i coproducció de textos escrits

Objectiu general

Produir i coproduir textos escrits extensos i detallats ben estructurats i ajustats sobre

temes complexos amb un ús correcte i consistent d'estructures gramaticals, convencions

ortogràfiques, de puntuació i de presentació del text mostrant un control de mecanismes

de cohesió amb domini d'un lèxic ampli.
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Objectius específics

● Prendre notes detallades durant una conferència, curs o seminari que tracti temes de

la pròpia especialitat o durant una conversa formal, reunió a l'entorn professional de

manera tan propera a l'original que les notes puguin ser útils a altres persones.

● Escriure correspondència personal, en qualsevol suport, i comunicar-se amb claredat,

detall i precisió.

● Escriure, amb la correcció i formalitat degudes i amb independència del suport,

correspondència formal dirigida a institucions públiques o privades.

● Escriure informes, memòries, articles, assajos o altres tipus de text en entorns de

caràcter públic, acadèmic o profesional.

Activitats de mediació

Objectiu general

Mediar amb eficàcia entre parlants que usen la llengua meta o diferents llengües incloent

aquesta

Objectius específics

● Comunicar amb paraules senzilles i gestos les necessitats bàsiques d'un tercer en una

situació determinada.

● Fer oralment traduccions aproximades de paraules i expressions incloses en senyals,

posters, programes, fulletons, etc.

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

● Traduir, tot consultant un diccionari o altres recursos, mots o expressions

● 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.

● 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.

● 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.

● 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.

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

estructuració, durant una conferència, entrevista, seminari, reunió o debat.

● 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.
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● Traduir fragments rellevants de textos escrits com ara correspondència formal,

informes, articles o assajos.

COMPETÈNCIES I CONTINGUTS

Vegeu les competències i continguts al document adjunt o BOIB.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/103371

8.1 NIVELL AVANÇAT C1.1

Competències i continguts

Vegeu les competències i continguts al document adjunt o BOIB.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/103371

Criteris d’avaluació

Avaluació d’aprofitament avançat C1.1

L'avaluació seguirà l'estructura assenyalada en les instruccions bàsiques per al curs

corresponent, del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial en relació amb l’avaluació i la

promoció dels alumnes.

Amb l’avaluació final d’aprofitament s’ha de comprovar el grau d’assoliment dels objectius

establerts en la programació didàctica corresponent per part dels alumnes en acabar el

període lectiu del primer curs de cada nivell.

L’alumne promociona de curs, sempre que hagi obtingut un mínim del 50% global i en

cadascuna de les parts avaluades.

Les activitats de llengua avaluades són:

- Comprensió de textos orals

- Comprensió de textos escrits

- Producció i coproducció de textos orals

- Producció i coproducció de textos escrits

- Mediació (escrita i oral)

Si l’alumne, ja sigui per avaluació contínua o de progrés, o en la prova final de la

convocatòria ordinària de juny, no ha obtingut un mínim del 50% en cadascuna de les

parts i un 50% en la globalitat de la prova (nota ≥5), podrà presentar-se a la convocatòria

extraordinària del mes de setembre i examinar-se d’aquelles parts no superades amb una

nota ≥5.
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Les 5 activitats de llengua avaluades tenen una ponderació del 20% cadascuna.

Tot alumne té dret a fer totes les proves: tant l’examen final com les proves parcials. Així

mateix té dret a assistir a classe i a fer els exàmens o proves parcials, tot i que no es

tinguin en compte per a superar el curs per no haver assistit al mínim necessari. És un dret

de l’alumne que no es pot negar tot i que no assisteixi regularment a classe.

Els alumnes de cursos d’avaluació contínua han d’arribar al 70% d’assistència durant tot el

curs acadèmic per poder ser avaluables i aprovar per avaluació contínua.

enguany hi haurà dos semestres. Els alumnes que vulguin ser avaluats per avaluació

contínua hauran de presentar-se als exàmens semestrals, que tindran una ponderació de

40% primer semestre, previsiblement a mitjans febrer, i 60% segon semestre, a finals de

maig.

Instruments d’avaluació complementaris

A més dels examens quadrimestrals, que avaluen d’una manera més global però menys

continuada, es farà ús d’una sèrie d’instruments d’avaluació per poder fer un seguiment

regular de l’evolució dels alumnes.

Instruments d’avaluació Elements que s’avaluen Exemples

Observació directa Participació a classe,

interacció, treball en grup,

ús d’estratègies apreses.

Activitats de role-play

Treball en parelles o en equips

Pràctica d’examen

Anàlisi formal de les

produccions escrites i

orals

Aspectes formals del

llenguatge

Presentacions orals

Redaccions fetes a casa o a

classe

Intercanvis orals Qüestionaris, diàlegs,

entrevistes i intervencions

vàries per identificar

habilitats i coneixements

Debats oberts

Activitats orals per expressar

acord/desacord

Anècdotes

Auto avaluació i correcció

entre iguals

Els alumnes s’involucren en

el procés d’aprenentatge i

identifiquen els seus punts

forts i dèbils per millorar i

progressar

Correcció de redaccions entre

iguals

Escriptura cooperativa.

Avaluació després de les

presentacions orals

Seqüenciació del material didàctic C1.1

El llibre que s'utilitzarà a l'aula serà English File C1.1 de l’editorial Oxford. Els seus

continguts, es temporitzaran de la següent manera:
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UNITAT
CONTINGUT GRAMATICAL

RELLEVANT
CONTINGUT LÈXIC

RELLEVANT
MES/OS

TASCA DE PRODUCCIÓ
ESCRITA SUGGERIDA

UNIT 1 – FAMILY, JOBS
(personalitat, el món
del treball)

Have: lexical and
grammatical uses

discourse markers (1):
linkers

adjectius de personalitat

vocabulari relacionat amb
el treball

OCTUBRE Una carta per
sol·licitar un lloc de
feina

UNIT 2 – MEMORIES
(històries, anècdotes)

The Past: habitual events
and specific incidents.

pronouns

formació de paraules:
noms abstractes (p.ex.
childhood) NOVEMBRE

Un article (1)

UNIT 3 –
RELATIONSHIPS (cites,
conflicte i resolució)

Uses of ‘get’.

discourse markers (2):
adverbs and adverbial
expressions

construccions amb ‘get’

conflicte i conflicte armat
DESEMBRE Una narració

UNIT 4 – BOOKS AND
FILMS

Dramatic inversion

speculation and deduction

descripció de llibres i
pel·lícules

sons de la veu

DESEMBRE Una ressenya

UNIT 5 – TIME,
MONEY AND
CONSUMERISM (gestió
del temps, diners,
bancs, capitalisme,
etc.)

distancing (seem/appear,
passives, distancing
expressions)

unreal uses of past tenses

expressions amb ‘time’

vocabulari relacionat amb
l’economia i els diners

GENER Una proposta

UNIT 6 – SELF-HELP,
ADDICTIONS (relacions
a distància, addicció
als telèfons mòbils,
etc.)

Verb + Object + infinitive
or gerund

Conditional sentences

adjectius compostos

telèfons i tecnologia FEBRER
Un assaig discursiu (1)

UNIT 7 – SCIENCE, ART
(obres d’art, etc.)

permission, obligation,
and necessity

perception and sensation
(looks as if, looks like…)

formació de paraules:
prefixos

vocabulari relacionat amb
l’art

FEBRER-MARÇ Un informe

UNIT 8 – HEALTH AND
MEDICINE , TRAVEL
AND TOURISM

Advanced gerunds and
infinitives

future plans and
arrangements

Salut i medicina, símils

Viatges i turisme
MARÇ Un assaig discursiu (2)

UNIT 9 – ANIMAL
WORLD, COOKING
AND EATING HABITS

ellipsis

Nouns: compounds and
possessive forms

animals

cuina i preparació de
menjar

ABRIL Un correu formal

UNIT 10 – LIVING IN
ANOTHER COUNTRY,
EMIGRATION, ETC

relative clauses

adding emphasis (2): Cleft
sentences

formació de paraules:
adjectius, noms i verbs

paraules que porten a
confusió

MAIG

An article (2)
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8.2 NIVELL AVANÇAT C1.2

Competències i continguts

Vegeu les competències i continguts al document adjunt o BOIB.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/103371

Criteris d’avaluació

L'avaluació seguirà l'estructura assenyalada en les instruccions bàsiques per al curs

corresponent, del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial en relació amb l’avaluació i la

promoció dels alumnes.

Avaluació de domini avançat C1.2 (amb prova de certificació de nivell)

L’avaluació de domini verifica la superació de les exigències acadèmiques del nivell. Es du

a terme mitjançant la prova de competència general o “prova de certificació de nivell”.

Activitats de comprensió de textos orals

● 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 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.

● Reconeix una gran diversitat d’expressions idiomàtiques i col·loquials i aprecia

connotacions i matisos subtils de significat, encara que pot ser que en necessiti

confirmar alguns detalls si l’accent no li és familiar.

● Distingeix una gamma àmplia de patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació, la

qual cosa li permet comprendre qualsevol parlant o interlocutor, encara que pot ser

que n’hagi de confirmar alguns.

Activitats de comprensió de textos escrits

● 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
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de parla, tant indirectes com directes, en una varietat àmplia de registres (familiar,

informal, neutre, formal).

● Domina un ampli repertori lèxic escrit, reconeix una gran diversitat d’expressions

idiomàtiques i col·loquials i aprecia connotacions i matisos subtils de significat, encara

que a vegades pot ser que necessiti consultar un diccionari, bé de caràcter general o

bé especialitzat.

● Comprèn els significats i les funcions associats a una gamma àmplia d’estructures

sintàctiques pròpies de la llengua escrita segons el context i gènere i tipus textuals,

incloent-hi variacions sintàctiques de caràcter estilístic (p. e. inversió o canvi de

l’ordre de paraules).

● Comprèn les intencions comunicatives que són subjacents després de l’ús d’una

gamma àmplia de convencions ortotipogràfiques de la llengua meta, tant en suport

paper com digital.

Activitats de producció i coproducció de textos orals

● 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,

● Argumenta les seves idees i opinions amb prou claredat i precisió.

● Domina un repertori lèxic prou ampli, incloent-hi expressions idiomàtiques i

col·loquials.

● S’expressa amb fluïdesa i espontaneïtat, gairebé sense esforç; només un tema

conceptualment difícil pot obstaculitzar un discurs fluid i natural.

● 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.

● Té una capacitat articulatòria propera a alguna/es de les varietats estàndard pròpies

de la llengua meta.

● S’expressa amb fluïdesa i espontaneïtat, gairebé sense esforç; només un tema

conceptualment difícil pot obstaculitzar un discurs fluid i natural.

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

● Planteja preguntes per comprovar que ha comprès el que l’interlocutor ha volgut dir i

aconsegueix  aclariment  dels aspectes ambigus.

Activitats de producció i coproducció de textos escrits

Criteris generals

● 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.
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● Aplica amb desimboltura les estratègies més adequades per elaborar els diferents

textos escrits complexos i planifica el que és necessari dir i els mitjans per dir-ho

considerant l’efecte que pot produir en el lector.

● 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.

● Té un ampli repertori lèxic escrit que inclou expressions idiomàtiques i

col·loquialismes.

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 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.

Instruments d’avaluació complementaris

● A més dels exàmens de certificat, que avaluen d’una manera més global però menys

continuada, es farà ús d’una sèrie d’instruments d’avaluació per poder fer un

seguiment regular de l’evolució dels alumnes.
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Instruments d’avaluació Elements que s’avaluen Exemples

Observació directa Participació a classe,

interacció, treball en grup,

ús d’estratègies apreses.

Activitats de role-play

Treball en parelles o en

equips

Pràctica d’examen

Anàlisi formal de les

produccions escrites i orals

Aspectes formals del

llenguatge

Presentacions orals

Redaccions fetes a casa o a

classe

Intercanvis orals Qüestionaris, diàlegs,

entrevistes i intervencions

vàries per identificar

habilitats i coneixements

Debats oberts

Activitats orals per

expressar acord/desacord

Anècdotes

Autoavaluació i correcció

entre iguals

Els alumnes s’involucren

en el procés

d’aprenentatge i

identifiquen els seus punts

forts i dèbils per millorar i

progressar

Correcció de redaccions

entre iguals

Escriptura cooperativa.

Avaluació després de les

presentacions orals
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Seqüenciació del material didàctic nivell C1.2

 Vocabulari 
(related C1.2 topics) 

Contingut gramatical rellevant Contingut lèxic rellevant Mes/os

Tasca de
producció

escrita
suggerida

UNIT 1 – TRENDS 
(moda, consumisme) 

Complex comparatives & 
superlatives 
Nominal clauses 

Metàfores
Roba i moda
Prefixos i sufixos

Octubre Un article
Entrada a un
bloc
Carta de queixa

UNIT 2 –
CREATIVITY (art i
lleure) 

Narrative tenses 
Future in the past 
 

Descripcions
Adjectius compostos

Novembre Una ressenya

UNIT 3 – PROGRESS
(societat, tecnologia,
medi ambient) 

Future structures
Negative inversion (+ Other
kinds) 

Sostenibilitat
Col·locacions nom/verb
Formació de paraules: noms
derivats d’adjectius

Novembre Un informe

UNIT 4 –
INTELLIGENCE
(personalitat, ciència i
tecnologia)

Conditionals without if
Wishes and regrets (unreal uses
of past tenses) 

Ciència i investigació
Metàfores

Desembre Un assaig for
and against

UNIT 5 – GAMES 
(entreteniment,
reptes, treball)

Passive constructions (+ Have
sth done)
Passive reporting structures

Formació de paraules -ate
Reporting verbs

Gener Un text narratiu

UNIT 6 – DISCOVERIES
(entreteniment,
viatges, treball)

Past modals: speculation and
deduction
-ing / infinitive forms

Viatges i aventures
Phrasal verbs de tres
elements
Binomials

Gener /
Febrer

Un article
 

UNIT 7 – EXTREMES
(reptes, treball) 

Cleft sentences: it, when…
Fronting

Sentiments
Intensificadors
Polisèmia

Febrer Una carta de
presentació
sol·licitant un
lloc de feina

UNIT 8 – WELL BEING
(Esport i benestar)

Complex relative clauses 
Pronouns and determiners 

Salut
Expressions idiomàtiques: el
gust
Reformulació / Parafraseig

Març Un assaig
d’opinió

UNIT 9 – BEHAVIOUR 
(personalitat i
relacions)

Participle clauses and verbless
clauses

Verb patterns
Gestos i llenguatge corporal

Abril Un assaig for
and against
Un article

UNIT 10 – SOCIETY 
(ciutats,
infraestructures, el
medi ambient)

Discourse markers
Ellipsis and substitution

Cultura i herència
Formació de paraules

Maig Una proposta
Una descripció
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- Temàtica de la producció oral:

- Personalitat i comportament

- Relacions socials i humanes

- Societat (Crim)

- Trajectòria professional

- Ciència i tecnologia

- Reptes

- Art i entreteniment

- Viatges

- Llengua i educació

- Salut i forma física

- Tipus de produccions escrites;

- Cartes formals (de queixa, a l’editor, de presentació, demanant informació)

- Article / Entrada a un bloc

- Article / Proposta

- Text narratiu (extracte o relat breu)

- Ressenyes: pel·lícules, llibres, restaurants, concerts…
- Assajos (for and against, d’opinió, de persuasió)

- Altres (comentari en resposta a una entrada, un resum)
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Contingut gramatical relacionat amb l’ús de la llengua

● Unreal uses of past tenses: (I wish/if only/ I’d rather…) I wish I had a dog/ If only I had
driven slower 

● Advanced phrasal verbs & three-particle phrasal verbs: I can‘t put up with your unbearable
character anymore! I tucked her in and went to bed myself 

● Cleft sentences: What I don‘t recommend is going to that overpriced restaurant.  
● Modals of deduction&speculation: (present and past): he must have gone nuts! He can’t

have taken his medication. 
● Use of English practice: open cloze& multiple-choice exercises (Use of English) 
● Collocations: Adj+nouns, Adverbs+adj…: surprisingly affordable  
● Conditionals with different words: Provided you are confined, you surely have plenty of

time to read. As long as you give me the chance, I’ll show you what I’m capable of.  
● Inversions and fronting: With negative adverbials: Rarely have I seen such a disastrous

performance! Time adverbials:
● only when it rains, do you realize how lucky you are to have a heated indoor pool 
● Double adjectives: a thought-provoking movie/ long-lasting relationship / jaw-dropping

experience... 
● Expressions to talk about the future: By the time you talk to her, she’ll be doing her

homework. // this project of yours is bound to fail.. 
● The future in the past: They were going to be… 
● Complex passive constructions and passive reporting structures: It is said that… She was

believed to be the one… I have been told you were an exceptional worker. It is commonly
believed that people my age are mostly sedentary. 

● Verb patterns and reporting verbs: I object to going to that horror movie! I regret having
helped this ungrateful nerd! She claimed to be an actress / He denied having eaten the
pastry. / phrasal verbs: cut down on sugar and you‘ll feel much better. 

● Idiomatic expressions: do sth from scratch / to put sth/sb at risk../ to be on the verge of...
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9. NIVELL AVANÇAT C2

Els ensenyaments de Nivell Avançat C2 tenen com a referència el nivell C2 (Domini) del Marc

Europeu Comú de Referència.

Capaciten l'alumnat per comunicar-se sense cap dificultat i amb la qualitat pròpia d'un parlant

culte en situacions d'alta complexitat en els àmbits personal, públic, acadèmic o professional,

com ara cursant estudis d'alt nivell, participar activament i amb desimboltura en la vida

acadèmica o en entorns professionals complexos i exigents on calgui negociar i persuadir amb

eficàcia.

L'alumnat haurà de ser capaç d'utilitzar l'idioma amb total naturalitat per participar en tot tipus

de situacions que requereixin comprendre, produir, coproduir i processar una àmplia gamma de

textos extensos i complexos, que versin sobre temes tant concrets com abstractes de caràcter

general i especialitzat, dins o fora del propi camp d'especialització, en una gran varietat d'accents,

registres i estils i amb un repertori lèxic i estructural ric que inclogui expressions idiomàtiques,

col·loquials, regionals i especialitzades i que permeti apreciar i expressar matisos subtils de

significat.

L’alumnat d’aquest nivell ha de mostrar un alt nivell de consciència pel que fa a la relació entre la

llengua i la cultura, ser capaç de manejar tota mena de textos i d’adaptar-se a les situacions

socials que puguin sorgir mostrant un alt grau de flexibilitat i adequació.

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE CADA ACTIVITAT DE LLENGUA

Adquirir la capacitat de:

● Utilitzar la llengua en qualsevol context, fins i tot hostil, de manera flexible i eficaç a

l’hora de formular o reformular idees sota formes lingüístiques diferents, transmetent

amb precisió matisos subtils de significat a fi d’emfatitzar, diferenciar o eliminar

l’ambigüitat.

● Saber-se'n deseixir pràcticament sense esforç amb qualsevol tipus de text oral o escrit

sobre temes complexos per a propòsits socials, acadèmics i professionals.

● Interactuar espontàniament, amb fluïdesa i precisió, captant i utilitzant els senyals no

verbals i d’entonació sense un esforç aparent fins i tot en les situacions més complexes.

● Mantenir un sòlid control gramatical, lèxic i pragmàtic d’un llenguatge complex encara

que l’atenció estigui pendent d’aspectes com la planificació del discurs o el manteniment

de la interacció.

● Adquirir uns coneixements explícits dels aspectes gramaticals, pragmàtics, socioculturals i

sociolingüístics rellevants de la llengua i poder-los utilitzar en reflexions o exposicions

metalingüístiques.

● Gestionar de manera conscient i autònoma l’aprenentatge de la llengua planificant-ne el

procés i obtenint el màxim profit dels recursos disponibles, així com desenvolupar noves

estratègies durant el procés d’aprenentatge i ús de l’idioma per iniciativa pròpia.
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● Valorar les implicacions sociolingüístiques i socioculturals dels diferents usos lingüístics,

les diferències culturals i la complexitat de les identitats dels interlocutors i poder fer de

mediador tenint-les en compte.

OBJECTIUS DEL NIVELL

Per a cada tipus d'activitat, l'objectiu general defineix l'abast, les limitacions i les condicions que

s'apliquen a tots els objectius específics.

Activitats de comprensió de textos orals

Objectius generals

Comprendre amb total facilitat, independentment del canal, pràcticament qualsevol interlocutor i

qualsevol text oral, en viu o retransmès, sempre que es disposi d'algun temps per habituar-se a

l'accent, reconeguent significats implícits i apreciant diferències subtils d'estil, fins i tot quan:

● el text s'articuli a una velocitatràpida;

● presenti trets estructurals, lèxics o de pronúncia particulars (estructures no lineals o

formats poc usuals, col·loquialismes, regionalismes, argot o terminologia desconeguda,

ironia o sarcasme,etc.);

● versi sobre temes aliens a la pròpia experiència, interès o camp acadèmic, professional o

d'especialització;

● es doni en ambients amb renou o fins i tot amb so distorsionat.

Objectius específics

● Comprendre instruccions detallades i qualsevol tipus d'informació específica en

declaracions i anuncis públics.

● Comprendre qualsevol informació tècnica complexa, com ara instruccions de

funcionament, normatives o especificacions de productes, serveis o procediments,

coneguts o desconeguts, i sobre tots els assumptes relacionats, directament o indirecta,

amb la pròpia professió o activitats acadèmiques.

● Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats especialitzats, encara que

contenguin gran quantitat d'expressions col·loquials, regionalismes, terminologia

especialitzada o poc habitual, entenent-ne amb detall els arguments.

● Comprendre les interaccions i els detalls de converses i debats animats i extensos entre

terceres persones, apreciant-ne plenament els matisos, els trets socioculturals del

llenguatge que s'hi utilitza i les implicacions del que s'hi diu o s'hi insinua.

● Comprendre i reaccionar a converses, discussions i debats extensos i animats en què es

participa, fins i tot sobre temes acadèmics o professionals complexos i amb els quals hom

no està familiaritzat, encara que no estiguin clarament estructurats i la relació entre les

idees hi sigui implícita.

● Comprendre i apreciar en profunditat pel·lícules, espectacles teatrals o d'altres tipus i

programes de televisió o ràdio amb gran quantitat d'argot o llenguatge col·loquial, regional

o expressions idiomàtiques, identificant-hi detalls i subtileses, com ara actituds i relacions

implícites entre els parlants, i apreciant al·lusions i implicacions de tipus sociocultural
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Activitats de comprensió de textos escrits

Objectius  generals

Comprendre sense dificultat, amb detall i en profunditat, apreciar i interpretar de manera crítica,

una àmplia gamma de textos extensos i complexos

● tant literaris com tècnics o d'altra índole;

● contemporanis o no;

● en què s'utilitzi un llenguatge especialitzat, jocs de paraules, una gran quantitat d'argot,

col·loquialismes, expressions idiomàtiques, regionalismes o altres trets idiosincràtics;

● que puguin contenir judicis de valor velats o en els quals gran part del missatge s'expressi

de manera ambigua;

● apreciant distincions subtils d'estil i significat, tant implícit com explícit;

● amb l'ús esporàdic del diccionari, si cal.

Objectius específics

● Comprendre qualsevol tipus d'informació pública, instrucció o disposició que pugui

interessar a un mateix o a d'altres, inclosos els aspectes subtils i els que se'n puguin

derivar.

● Comprendre la informació i les implicacions d'instruccions, normatives, ordenaments,

codis, contractes o altres textos legals complexos referents al món professional o

acadèmic i al propi camp d'especialització.

● Comprendre tot tipus de text producte de l'activitat professional o acadèmica (com ara

actes, resums, conclusions, informes, projectes i treballs de recerca) o qualsevol

document d'ús intern o de comunicació pública que hi correspongui.

● Comprendre informació detallada en textos extensos i complexos en l'àmbit públic, social i

institucional (com ara informes amb dades estadístiques), identificant-hi actituds i

opinions implícites i apreciant les relacions, al·lusions i implicacions de tipus sociopolític,

socioeconòmic o sociocultural.

● Comprendre la informació, les idees i les implicacions de qualsevol material bibliogràfic de

consulta o referència de caràcter especialitzat acadèmic o professional.

● Comprendre tot tipus de publicacions periòdiques de caràcter general o especialitzat dins

la pròpia àrea professional, acadèmica o d'interès.

● Comprendre les idees i postures expressades en editorials, articles de fons, ressenyes i

crítiques, o en altres textos periodístics de certa extensió, tant de caràcter general com

especialitzat.

● Comprendre qualsevol tipus de correspondència personal i formal pública, institucional,

acadèmica o professional, inclosa la que versa sobre assumptes especialitzats o legals,

identificant-hi matisos com les actituds, els nivells de formalitat i les postures, tant

explícites com implícites.

● Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris extensos de qualsevol gènere,

tant clàssics com contemporanis, apreciant-hi recursos literaris, trets d'estil, referències

contextuals (culturals, sociopolítiques, històriques o artístiques) i les seves implicacions.
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Activitats de producció i coproducció de textos orals

Objectius generals

● Produir i coproduir, amb naturalitat, comoditat, desimboltura, flexibilitat i fluïdesa, textos

orals

● extensos i detallats; formalment correctes i sovint destacables;

● per comunicar-se en qualsevol tipus de situació de la vida personal, social, professional i

acadèmica;

● adaptant amb total eficàcia l'estil i el registre als diferents contextos d'ús;

● sense errors, llevat d'algun lapsus linguae ocasional;

● mostrant gran flexibilitat en l'ús d'un ric repertori d'expressions, accents i patrons

d'entonació que permetin transmetre amb precisió matisos subtils de significat.

Objectius específics

● Fer declaracions públiques fent servir l'entonació per transmetre amb precisió matisos de

significat.

● Realitzar presentacions convincents davant col·legues experts i pronunciar conferències,

ponències o xerrades, extenses, ben estructurades i detallades sobre assumptes i temes

públics o professionals complexos, demostrant seguretat i adaptant el discurs amb

flexibilitat a les necessitats dels oients i fent front amb èxit a preguntes difícils,

imprevisibles i fins i tot hostils.

● Pronunciar conferències o impartir seminaris sobre temes i assumptes acadèmics

complexos davant un públic que no coneix el tema, amb seguretat i eloqüència,

adaptant-se a l'auditori i sense experimentar cap dificultat davant qualsevol pregunta o

intervenció del públic.

● Participar amb total desimboltura en entrevistes, com a entrevistador o com a entrevistat,

amb autoritat i fluïdesa, mostrant domini de la situació i capacitat de reacció i

improvització.

● Realitzar i gestionar amb total eficàcia operacions i transaccions complexes, fins i tot

delicades, davant institucions públiques o privades i negociar amb arguments ben

organitzats i persuasius les relacions amb particulars i entitats i la solució dels conflictes

que hi sorgesquin.

● Conversar còmodament i adequada, sense cap limitació, en tot tipus de situacions de la

vida social i personal, amb domini de tots els registres i ús adequat de la ironia i els

eufemismes.

● Participar en reunions, seminaris, discussions, debats o col·loquis formals sobre

assumptes complexos de caràcter general o especialitzat, professional o acadèmic, fins i

tot si es porten a terme a velocitat molt ràpida, fent servir arguments clars i persuasius,

matisant amb precisió per deixar clars els propis punts de vista i sense cap desavantatge

respecte als altres parlants.
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Activitats de producció i coproducció de textos escrits

Objectius generals

Produir i coproduir, independentment del suport textos escrits de qualitat:

● sense errors, llevat d'alguna relliscada de caràcter tipogràfic;

● sobre temes complexos i fins i tot de tipus tècnic;

● amb un estil adient i eficaç i una estructura lògica que ajudi el lector a identificar i retenir

les idees els aspectes més significatius;

● en els quals es transmetin amb precisió matisos subtils de significat, inclosos els usos

al·lusius;

● i fins i tot a velocitat ràpida en temps real.

Objectius específics

● Prendre notes i apunts detallats i fidedignes en reunions, seminaris, cursos o conferències,

fins itot mentre s’hi continua participant activament, reflectint tant les paraules utilitzades

pel parlant com les implicacions, al·lusions o inferències del que diu.

● Negociar el text d’acords, resolucions, contractes o comunicats, modificant esborranys i

fent correcció de proves.

● Escriure ressenyes, informes o articles complexos que presenten una argumentació o una

apreciació crítica de textos tècnics d’índole acadèmica o professional, d’obres literàries o

artístiques, de projectes d’investigació o treball, o de publicacions i altres ressenyes,

informes o articles escrits per altres.

● Escriure informes, articles, assajos, treballs d’investigació i altres textos complexos de

caràcter acadèmic o professional en què es presenta el context, el rerefons teòric i la

literatura precedent; s’hi descriuen els procediments de treball; s’hi fa un tractament

exhaustiu del tema; s’hi incorporen i resumeixen opinions d’altres; s’hi inclouen i avaluen

informació i fets detallats i s’hi presenten les conclusions pròpies de manera adequada i

convincent i d’acord amb les convencions, internacionals o de la cultura específica,

corresponents a aquest tipus de textos.

● Escriure cartes o missatges personals en què hom s’expressa d’una manera deliberadament

humorística, irònica o ambigua.

● Escriure correspondència formal complexa, clara, exempta d’errors i ben estructurada, ja

sigui per sol·licitar alguna cosa, demanar o oferir serveis a clients, superiors o autoritats,

adoptant les convencions estilístiques i de format que requereixen les característiques del

context específic.

Activitats de mediació

Objectius generals

Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües per traslladar pràcticament

qualsevol mena de text oral o escrit

● reconeguent significats implícits;

● apreciant diferències d'estil;
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● sense dificultat, adaptant amb total eficàcia l'estil i el registre als diferents contextos d'ús;

● mostrant una riquesa d'expressió i un accent i entonació que permetin transmetre amb

precisió matisos subtils de significat;

● fins i tot quan el text s'articuli a una velocitat molt alta o presenti trets estructurals, lèxics o

de pronúncia o d'escriptura idiosincràtics (com ara regionalismes, llenguatge literari o lèxic

especialitzat).

Objectius específics

● Traslladar oralment o per escrit amb la precisió necessària el sentit general, la informació

essencial, els punts principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds tant

implícites com explícites, així com les implicacions possibles, de textos orals o escrits d’una

alta complexitat estructural o conceptual, o que presentin trets idiosincràtics

(regionalismes, llenguatge literari, lèxic especialitzat, etc.), identificant-hi les diferències

d’estil i registre, així com matisos d’intencionalitat.

● Parafrasejar i resumir en forma oral informació i idees provinents de diverses fonts,

reconstruint arguments ometre-hi detalls importants ni incloure-hi detalls o elements

innecessaris, amb naturalitat i eficàcia.

● Fer una interpretació simultània sobre una àmplia sèrie d’assumptes relacionats amb

l’especialitat pròpia en diversos àmbits, traslladant amb la precisió suficient subtileses de

registre i estil.

● Mediar amb eficàcia i naturalitat total entre parlants de la llengua meta o de diferents

llengües, en qualsevol situació, fins i tot de caràcter delicat o conflictiu, tenint en compte

les diferències i les implicacions sociolingüístiques i socioculturals, i reaccionant-hi en

conseqüència.

● Prendre notes escrites detallades per a tercers, amb una precisió i una estructuració

notables, durant una conferència, una reunió, un debat o un seminari estructurats

clarament i sobre temes complexos dins o fora del camp d’especialització propi.

● Parafrasejar i resumir en forma escrita, amb correcció i eficàcia total, de manera coherent i

sense incloure-hi detalls irrellevants, informació i idees contingudes en diverses fonts,

traslladant-hi de manera fiable informació detallada i arguments complexos.

● Traduir, amb l’ajuda de recursos específics, fragments extensos de textos complexos

estructuralment i conceptualment, fins i tot de tipus tècnic, sobre temes generals i

específics de l’interès propi, tant dins com fora del camp propi d’especialització,

traslladant-hi de manera fiable el contingut de la font i respectant-ne en la mesura que es

pugui els trets característics (p. e. estilístics, lèxics o de format).

COMPETÈNCIES I CONTINGUTS

Vegeu les competències i continguts al document adjunt o BOIB.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/1033714
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

L'avaluació seguirà l'estructura assenyalada en les instruccions bàsiques per al curs

corresponent, del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial en relació amb l’avaluació i la

promoció dels alumnes.

Avaluació de domini C2 (amb prova de certificació de nivell)

L’avaluació de domini verifica la superació de les exigències acadèmiques del nivell. Es du

a terme mitjançant la prova de competència general o “prova de certificació de nivell”.

Activitats de comprensió de textos orals

Criteris generals

● Aprecia amb deteniment les implicacions socioculturals del que es diu i de la manera de

dir-ho i hi pot reaccionar en conseqüència.

● Reconeix amb facilitat els usos emocional, humorístic i al·lusiu de l’idioma, i aprecia diferents

varietats de la llengua i  canvis de registre i d’estil.

● Aprecia matisos com la ironia o el sarcasme i treu les conclusions apropiades de l’ús que se’n

fa.

● Selecciona i aplica amb eficàcia les estratègies més adequades per comprendre el que pretén

o se li requereix en cada cas, utilitzant amb habilitat les claus contextuals, discursives,

gramaticals, lèxiques i foneticofonològiques amb la finalitat d’inferir l’actitud, la predisposició

mental i les intencions de l’autor, i treure’n les conclusions apropiades.

● Pot localitzar informació o seguir el fil de l’argumentació en un text oral d’estructura discursiva

complexa o que no està estructurat perfectament, o en què les relacions i connexions no

estan expressades, o no sempre s’expressen, de manera clara i amb marcadors explícits.

● Reconeix, segons el context i el gènere i el tipus textuals específics, la intenció i significació

d’una gamma rica d’exponents orals complexos de les funcions comunicatives o actes de

parla, tant indirectes com directes, en qualsevol registre (íntim, familiar, informal, neutre,

formal, solemne).

● Identifica els significats i les funcions associats a una gamma rica d’estructures sintàctiques

pròpies de la llengua oral segons el context i gènere i tipus textuals, incloent-hi variacions

sintàctiques de caràcter estilístic (p. e. pregunta retòrica).

● Aprecia els nivells connotatius del significat i té un bon domini d’un repertori lèxic de recepció

oral molt ampli que inclou termes especialitzats, expressions idiomàtiques i col·loquials,

regionalismes i argot.

● Reconeix jocs de paraules i figures estilístiques (p. e. metàfora), i en pot jutjar la funció dins

del text i respecte al context.

● Manifesta una capacitat de percepció, gairebé sense esforç, de les varietats

foneticofonològiques estàndard pròpies de la llengua meta i reconeix els matisos subtils de

significat i les diverses intencions pragmàtiques (cortesia, humor, ironia, sarcasme i altres)

associats als diferents patrons d’entonació segons el context comunicatiu específic.
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Criteris específics

Comprensió global Comprensió selectiva Comprensió detallada

Reconeix:

la situació comunicativa les

parts del text

els punts més importants

el rerefons social, polític o

històric del text

l'humor

la rellevància de les

parts del text

distincions subtils d'estil i registre

subtileses socioculturals

la ironia i el sarcasme el llenguatge

figurat

Distingeix:

diferents funcions/propòsits

dins un mateix text

l'objectivitat o subjectivitat

del text

entre el tema

principal i els

subtemes i

digressions

entre la tesi i els arguments i

contraarguments

entre arguments i detalls o exemples

que hi donen suport

entre els fets i les opinions

Comprèn:

les relacions entre els

participants i les actituds

implícites

la funció dins el text de la

metàfora, el símbol i la

connotació

l'estil col·loquial l'ús de

l'humor

la sàtira i la seva funció en el

text

detalls rellevants

l'ús de la metàfora i la metonímia

els significats, idees i connexions

implícits

relacions implícites, indirectes o

ambigües

referències culturals implícites

matisos subtils de significat jocs de

paraules i acudits

Processa

juntament amb

el text:

diagrames, gràfics i graelles complexos i especialitzats

Activitats de comprensió de textos escrits

Criteris generals

● Aprecia amb deteniment les implicacions socioculturals del que llegeix i de les seves maneres

d’expressió, i hi pot reaccionar en conseqüència.

● Reconeix amb facilitat els usos emocional i al·lusiu de l’idioma i aprecia diferents varietats de

la llengua i canvis de registre  i d’estil.

● Aprecia matisos com la ironia o el sarcasme i treu les conclusions apropiades de l’ús que se’n

fa.

● Selecciona i aplica amb eficàcia les estratègies més adequades per comprendre el que pretén

o se li requereix en cada cas, utilitzant amb habilitat les claus contextuals, discursives,

gramaticals, lèxiques i ortotipogràfiques amb la finalitat d’inferir l’actitud, la predisposició

mental i les intencions de l’autor, i treure’n les conclusions adequades.

100



● Pot accedir a qualsevol font d’informació escrita amb rapidesa i fiabilitat.

● Pot avaluar, de manera ràpida i fiable, si les fonts són rellevants o no per al fi o la tasca en

qüestió.

● Pot localitzar informació rellevant, així com comprendre’n el tema, el contingut i l’orientació,

a  partir d’una lectura ràpida  del text.

● Cerca amb rapidesa en textos extensos i complexos de diversos tipus, inclosos els menys

habituals, i pot llegir textos de manera paral·lela per integrar informació que contenen.

● Utilitza sense dificultat diccionaris monolingües de la seva àrea d’especialització (medicina,

economia, dret, etc.).

● Reconeix, segons el context, el gènere i el tipus textuals específics, la intenció i significació

d’una gamma rica d’exponents complexos de les funcions comunicatives o actes de parla,

tant indirectes com directes, en qualsevol registre (íntim, familiar, informal, neutre, formal,

solemne).

● Comprèn els significats i les funcions associats a una gamma rica d’estructures sintàctiques

pròpies de la llengua escrita segons el context i gènere i tipus textuals, incloent-hi variacions

sintàctiques de caràcter estilístic (p. e. metàfora gramatical).

● Aprecia els nivells connotatius del significat i té un bon domini d’un repertori lèxic de lectura

molt ampli que inclou termes especialitzats, expressions idiomàtiques i col·loquials,

regionalismes i argot.

● Reconeix jocs de paraules i figures estilístiques (p. e. metàfora), i en pot jutjar la funció dins

del text i respecte al context.

● Comprèn les intencions comunicatives que són subjacents després de l’ús d’una gamma rica

de convencions ortotipogràfiques de la llengua meta, tant en suport paper com digital, de

caràcter general i especialitzat.
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Criteris específics

Comprensió global Comprensió selectiva Comprensió detallada

Reconeix:

el gènere textual les parts del

text

els punts més importants

el text que queda per

processar

el rerefons social, polític o

històric del text

la ironia i l'humor

la rellevància de les parts del

text

distincions subtils d'estil i registre

judicis de valor ocults subtileses

socioculturals la ironia i el sarcasme

el llenguatge figurat

Distingeix

:

diferents funcions/propòsits

dins un mateix text

l'objectivitat o subjectivitat del

text

entre el tema principal i els

subtemes i digressions

entre la tesi i els arguments i

contraarguments

entre arguments i detalls o exemples que

hi donen suport

entre els fets i les opinions

Comprèn:

actituds implícites

la funció dins el text de la

metàfora, el símbol i la

connotació

l'estil col·loquial l'ús de

l'humor

la sàtira i la seva funció en el

text

detalls rellevants

l'ús de la metàfora i la metonímia

els significats, idees i connexions implícits

relacions implícites, indirectes o

ambigües

referències culturals implícites matisos

subtils de significat jocs de paraules i

acudits

Processa

juntament amb

el text:

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

● Coneix amb deteniment les implicacions socioculturals que pot tenir el que diu i la manera de

dir-ho i actua en conseqüència, adaptant-se de manera natural a la situació i al receptor, i

adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies, comunicant-se amb naturalitat,

eficàcia i precisió, utilitzant diferents varietats de la llengua i diferents registres segons el

context específic de comunicació, i expressant matisos subtils amb l’ajuda d’una gamma rica

d’expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals i d’argot.
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● Es pot expressar de manera conscientment irònica, ambigua o humorística. Pot parlar sobre

assumptes complexos o delicats sense ser inconvenient. Utilitza correctament i adequadament

tot tipus d’estratègies i recursos per controlar i reparar el seu discurs, ajustant-los amb eficàcia,

naturalitat i precisió a un context complex específic, fins i tot especialitzat.

● Sap evitar les dificultats que pugui tenir amb tanta discreció que l’interlocutor amb prou feines

se n’adona.

● Treu profit d’un domini ampli i fiable d’un repertori complet d’elements lingüístics per formular

pensaments amb precisió, posar èmfasi, diferenciar i eliminar l’ambigüitat, sense manifestar

cap limitació del que vol dir.

● Produeix discursos clars, fluids i ben estructurats l’estructura lògica dels quals és eficaç ajuda

l’oient a fixar-se en  elements significatius i a recordar-los.

● Crea textos coherents i cohesionats fent un ús complet i apropiat d’una varietat de criteris

d’organització i d’una gran diversitat de mecanismes de cohesió. Porta a terme les funcions

comunicatives o actes de parla corresponents, utilitzant els exponents d’aquestes funcions,

complexos formalment i conceptualment, més adequats per a cada context comunicatiu

específic, fins i tot especialitzat, tant a través d’actes de parla directes com indirectes, en

qualsevol registre (íntim, familiar, informal, neutre, formal, solemne).

● Comunica amb una certesa total informació complexa i detallada. Pot donar explicacions

coherents de caràcter teòric. Fa descripcions clares, fluides, elaborades i sovint destacables.

● Pot fer declaracions clares, fluides, elaborades i sovint memorables.

● Fa narracions detallades integrant-hi diversos temes, desenvolupant-hi aspectes concrets i

acabant-les amb una conclusió apropiada.

● Presenta idees i punts de vista de manera molt flexible amb la finalitat de posar-los en relleu,

diferenciar-los i eliminar-ne l’ambigüitat.

● Argumenta sobre un assumpte complex adaptant-ne l’estructura, el contingut i l’èmfasi amb la

finalitat de convèncer de la validesa de la seva postura diferents tipus d’oients i interlocutors.

● Expressa i argumenta les seves idees i opinions amb claredat i precisió i rebat els arguments

dels seus interlocutors amb desimboltura i de manera convincent. Utilitza sense problemes les

estructures gramaticals de la llengua meta, fins i tot les complexes formalment i

conceptualment, i amb efectes comunicatius més subtils, incloent-hi variacions sintàctiques de

caràcter estilístic (p. e. singular/plural generalitzador i de modèstia).

● Manté un control gramatical consistent sobre un repertori lingüístic complex, fins i tot quan la

seva atenció se centra en altres activitats, p. e. en la planificació del seu discurs o en el

seguiment de les reaccions dels altres.

● Utilitza amb consistència un vocabulari correcte i apropiat, inclosos modismes,

col·loquialismes, regionalismes i argot, i una gamma rica d’expressions amb la finalitat

d’enriquir, matisar i precisar el que vol dir, i transmet amb precisió matisos subtils de significat

mitjançant l’ús d’una sèrie àmplia d’elements qualificatius i de procediments de modificació, p.

e. elements que expressen grau o clàusules que expressen limitacions.

● Substitueix una paraula que no recorda per un terme equivalent d’una manera tan subtil que

amb prou feines es nota.

● Manifesta una capacitat articulatòria segons algunes de les varietats estàndard pròpies de la

llengua meta, i ajusta l’entonació a la situació comunicativa, variant-la per expressar matisos
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subtils de significat i adaptant-se als estats d’ànim i a les diverses intencions pragmàtiques

(cortesia, humor, ironia, sarcasme i d’altres).

● S’expressa amb una naturalitat total, sense esforçar-se ni dubtar, mitjançant un discurs ampli i

seguit amb una fluïdesa natural, i s’atura només per considerar les paraules més apropiades

amb què expressar  els seus pensaments, o per  cercar un exemple o una explicació adequat.

● Pot prendre la paraula, mantenir-la i cedir-la de manera completament natural. Contribueix al

progrés del discurs convidant altres a participar-hi, formulant preguntes o plantejant qüestions

per abundar en els temes tractats o altres de nous, desenvolupant o aclarint aspectes del que

han dit els interlocutors, i fent un resum de les postures i els arguments d’aquests i, si s’escau,

dels seus propis.

Criteris específics

ASPECTES PRAGMÀTICS

- Producció i fluïdesa:

-Extensió

-Intel·ligibilitat i prosòdia

-Pauses i vacil·lacions

-Cohesió i coherència

-Estratègies de reparació

Presenta amb claredat informació en situacions complexes i poc habituals,

reestructurant el discurs per superar les dificultats comunicatives, sense mostrar en

cap moment incomoditat o dificultat en mantenir la paraula.

Presenta de manera natural i fluida un discurs cohesionat i coherent, clar i precís, ja

sigui en una intervenció espontània o un discurs planificat.

L’entonació, l’accent i el ritme són apropiats al públic i al context.

Aplica els diferents recursos prosòdics per comunicar matisos i per segmentar de

manera clara les diferents parts del discurs.

Aplica recursos lingüístics i estratègies comunicatives a fi d’enriquir, matisar i precisar

el significat.

Reacciona amb naturalitat.

Quan hi ha un problema, recorre a les estratègies d’evitació i de reparació d’una

manera poc observable.

Interacció:

Desenvolupament i

manteniment

Adequació

Estratègies pragmàtiques

Interactua amb naturalitat, mostrant comprensió dels senyals no-verbals i prosòdics i

fent-los servir sense esforç en la seva producció.

Relaciona la seva contribució amb el discurs dels altres prenent i cedint la paraula de

manera plena.

Conversa de manera còmoda, adequada i sense limitacions en converses informals,

durant esdeveniments formals i informals i en debats i discussions formals.

Recorre a la ironia i l’eufemisme de manera apropiada.

Comunica matisos subtils amb l’objectiu d’emfatitzar, diferenciar i eliminar ambigüitat.

Segueix un debat extens, encara que el contingut lingüístic sigui de caire idiomàtic.
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ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS

Ventall i amplitud

d’estructures

lingüístiques

del lèxic

de les funcions

comunicatives i

discursives

dels temes tractats

Explota un repertori lèxic i estructural que permet una exposició clara i ben definida

del que vol dir.

Té un bon domini d’expressions idiomàtiques i col·loquials, incloent-hi llenguatge

emocional, al·lusiu i humorístic, que utilitza amb un nivell alt de consciencia dels

significats explícits i implícits.

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA

Estructures sintàctiques i

morfologia
Manté un grau molt alt de control gramatical i fa ús d’un repertori precís i ampli de

lèxic.Precisió del lèxic

Pronúncia

Fa servir el ventall complet de característiques fonològiques de la llengua meta amb un

grau molt alt de control.

Articula de manera intel·ligible, clara i precisa tots els sons de la llengua meta, excepte

en paraules poc comunes o d'especial dificultat.

Activitats de producció i coproducció de textos escrits

Criteris generals

● Escriu textos complexos extensos i de qualitat, mostrant un domini dels recursos

lingüístics que li permet expressar-se sense cap limitació, amb una gran riquesa

estructural i lèxica, i amb una correcció total.

● Escriu textos complexos amb claredat i fluïdesa, amb un estil apropiat i eficaç i una

estructura lògica que ajuden el lector a trobar les idees significatives, exempts d’errors i en

què transmet amb precisió matisos subtils de significat, inclosos els usos al·lusius de

l’idioma.

● Coneix amb deteniment les implicacions socioculturals que pot tenir el que escriu i la

manera de dir-ho i actua en conseqüència, adaptant-se de manera natural a la situació i al

destinatari i adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies, comunicant-se

amb naturalitat, eficàcia i precisió, utilitzant diferents varietats de la llengua i diferents

registres segons el context específic de comunicació, i expressant matisos subtils amb

l’ajuda d’una gamma rica d’expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals i d’argot.

● Es pot expressar per escrit de manera conscientment irònica, ambigua o humorística. Pot

escriure sobre assumptes complexos o delicats sense ser inconvenient.

● Utilitza correctament i adequadament tot tipus d’estratègies i recursos per controlar i

reparar el seu text escrit, ajustant-los amb eficàcia, naturalitat i precisió a un context

complex específic, fins i tot especialitzat.
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● Treu profit d’un domini ampli i fiable d’un repertori complet d’elements lingüístics per

formular pensaments amb precisió, posar èmfasi, diferenciar i eliminar l’ambigüitat, sense

manifestar cap limitació del que vol dir.

● Crea textos escrits coherents i cohesionats fent un ús complet i apropiat d’una varietat de

criteris d’organització i d’una  gran diversitat de mecanismes de cohesió.

● Porta a terme les funcions comunicatives o els actes de parla corresponents, utilitzant els

exponents d’aquestes funcions, complexos formalment i conceptualment, més adequats

per a cada context comunicatiu específic, fins i tot especialitzat, propis de la llengua

escrita, tant a través d’actes de parla directes com indirectes, en qualsevol registre (íntim,

familiar, informal, neutre, formal, solemne).

● Comunica amb una certesa total informació complexa i detallada. Pot donar explicacions

coherents de caràcter teòric.

● Fa descripcions clares i detallades, i sovint destacables.

● Fa narracions detallades integrant-hi diversos temes, desenvolupant-hi aspectes concrets i

acabant-les amb una conclusió apropiada.

● Presenta idees i punts de vista de manera molt flexible amb la finalitat de posar-los en

relleu, diferenciar-los i eliminar-ne l’ambigüitat.

● Argumenta sobre un assumpte complex adaptant-ne l’estructura, el contingut i l’èmfasi

amb la finalitat de convèncer de la validesa de la seva postura diferents tipus de

destinataris.

● Expressa i argumenta les seves idees i opinions amb claredat i precisió i rebat els

arguments dels seus corresponsals   amb desimboltura i de manera convincent.

● Utilitza sense problemes i sense errors les estructures gramaticals pròpies de la llengua

escrita, fins i tot les complexes formalment i conceptualment, i amb efectes comunicatius

més subtils, incloent-hi variacions sintàctiques de caràcter estilístic (p. e. estructures

passives).

● Utilitza amb consistència un vocabulari correcte i apropiat, inclosos modismes,

col·loquialismes, regionalismes i argot, i una gamma rica d’expressions amb la finalitat

d’enriquir, matisar i precisar el que vol dir, i transmet amb precisió matisos subtils de

significat mitjançant l’ús d’una sèrie àmplia d’elements qualificatius i de procediments de

modificació, p. e. elements que expressen grau o clàusules que expressen limitacions.

● Utilitza les convencions ortotipogràfiques pròpies de la llengua meta, tant de caràcter

general com més específic, i fins i tot especialitzat, per produir textos escrits exempts

d’errors d’ortografia, format, estructura, distribució en paràgrafs i puntuació; si de cas,

pot presentar alguna relliscada tipogràficaocasional.

● Es relaciona amb el destinatari amb naturalitat total, flexibilitat i eficacia
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Criteris específics:

ASPECTES PRAGMÀTICS

Organització

Escriu de manera clara i fluida textos sobre temes

abstractes, complexos i poc familiars, desenvolupant-hi

punts particulars i conclusions i integrant-hi subtemes.

Si escau, recorre als usos afectius, al·lusius i humorístics

del llenguatge.

Aplica recursos per organitzar amb riquesa i flexibilitat

les relacions semàntiques.

Discurs: cohesió I coherència Construeix un text amb una estructura lògica, eficaç i

convincent. La contribució engresca el lector, és

coherent i cohesionada amb molt poques excepcions

que no arriben a distreure el lector.

Adequació:

Resposta a la tasca

Extensió

Registre

Característiques textuals

Consciència del lector

Veu autorial

Controla la intencionalitat, el grau de formalitat, de la

situació i el canal. Distingeix entre les varietats

estàndard i no estàndard.

Selecciona el tipus de llengua adequat a cada situació i

al grau d’implicació (el seu rol, la relació amb el

destinatari, el tema).

Aplica recursos de cortesia lingüística en els textos

formals, acadèmics o professionals.

Coneix i aplica els diversos gèneres textuals i hi combina

diversos patrons discursius.

La contribució engresca el lector i els recursos

lexicosemàntics, estilístics i de modalització demostren

consciència del lector

Recorre si escau a usos afectius, al·lusius o humorístics

del llenguatge.

Mostra autoritat d’autor en l’expressió de les seves

opinions, intencions i actituds.

ASPECTES PRAGMALINGÜÍSTICS

Ventall i amplitud

d’estructures lingüístiques

dellèxic

de les funcions comunicatives i discursives

dels temes tractats

Utilitza un repertori lèxic ampli que pot incloure

terminologia específica o

anar més enllà de l'estàndard (usos cultes, expressions

dialectals o col·loquials, etc.)

Recorre a un ampli ventall de mecanismes retòrics i

recursos lingüístics i discursius a fi d’enriquir, matisar i

precisar el significat.
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CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA

Estructures sintàctiques i morfologia El grau de correcció és molt alt fins i tot en textos de

gran amplitud i varietat estructural, lèxica i de gèneres.

Precisió del lèxic

El lèxic emprat és molt ampli i reflecteix un domini del

llenguatge específic dels àmbits professional, acadèmic i

públic.

En cap moment dóna la impressió de posseir un lèxic

limitat per al desenvolupament de la tasca i per a la

transmissió del missatge.

Ortotipografia Mostra control de les convencions ortotipogràfiques.

Activitats de mediació

Criteris generals

● Aprecia amb deteniment les subtileses i implicacions dels aspectes socioculturals i

sociolingüístics de la comunicació per sortir-se’n de manera natural i amb comoditat en

qualsevol context de mediació.

● És plenament conscient del caràcter relatiu dels usos i les convencions, les creences i els

tabús de comunitats diferents i de les seves pròpies, i pot explicar, comentar ianalitzarles

semblances i diferències culturals i lingüístiques de manera extensa i constructiva, així com

superar possibles barreres o circumstàncies adverses en la comunicació posant en joc, de

manera gairebé automàtica a través de la internalització, la seva competència intercultural i

les seves competències comunicatives lingüístiques.

● Es comunica eficaçment i amb la precisió necessària, apreciant, i sent capaç d’utilitzar, tots

els  registres,  varietats diferents de la llengua, i una gamma rica de matisos designificat.

● Sap seleccionar amb una gran rapidesa, i aplicar eficaçment, les estratègies de processament

del text més convenients per al propòsit comunicatiu específic en funció dels destinataris i la

situació de mediació (p. e. selecció, omissió o reorganització de la informació).

● Produeix textos coherents, cohesionats i de qualitat a partir d’una gran diversitat de textos

font.

● Transmet amb una certesa total informació complexa i detallada, així com els aspectes més

subtils de les postures, opinions i implicacions dels textos, orals o escrits, d’origen.

Criteris específics

MEDIACIÓ DEL TEXT

Transmissió d'informació específica

Transmet informació específica detallada de seccions de

textos llargs i complexos i n'indica la rellevància.

Transmet i contextualitza els punts principals o detalls

rellevants de correspondència formal o informes.

Explicació de dades (a partir de diagrames, gràfics,

imatges...)
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Interpreta i descriu dades empíriques i informació de

diversa índole organitzades visualment i

conceptualment complexes i/o diverses.

Processament del text (resum, integració de diverses

fonts, aclariments per a una audiència determinada):

Resumeix de manera coherent informació de fonts

complexes i/o diverses, incloent-hi implicacions i lligams

implícits.

Explica com es presenten i argumenten els fets, fent

referència si cal a aspectes socioculturals o a la

presència d'ironia, sobreentesos, crítica velada, etc.

Presa de notes:

Pren notes selectives, parafrasejant i abreujant, copsant

relacions entre idees i temes abstractes.

Pren notes mentre participa en una reunió o seminari

de manera prou fiable i acurada perquè servesquin a

altres persones.

MEDIACIÓ DE CONCEPTES

Relacional:

- Facilitació de la interacció col·laborativa.

- Gestió de la interacció

Mostra de sensibilitat davant diferents perspectives dins

el grup, reconeixent les contribucions dels altres i

formulant reticències, desacords o crítiques de manera

que evita o minimitza possibles ofenses.

Desenvolupament de la interacció i l'orientació cap una

conclusió.

Adoptació de diversos papers segons les mancances dels

participants i dels requisits de l’activitat, proporcionant

recolzament individual i apropiat.

Cognitiva:

- Col·laboració en la construcció del significat

- Encoratjament de la conversa conceptual.

Gestiona eficaçmente la discussió, avaluant i enllaçant

les contribucions per arribar a un acord o una conclusió.

Actua com a líder grupal en el desenvolupament d'idees

en una discussió, guiant la direcció del discurs

mitjançant preguntes orientades a l’objectiu i

encoratjant els altres participants a justificar-se.

MEDIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ

Facilitació de l'espai intercultural: Media efectivament i natural entre membres de

diverses comunitats, tenint en compte diferències

socioculturals i lingüístiques.

Guia una discussió de contingut sensible de manera

efectiva, identificant-ne el rerefons i els matisos.
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Instruments d’avaluació complementaris

A més dels exàmens de certificat, que avaluen d’una manera més global però menys

continuada, es farà ús d’una sèrie d’instruments d’avaluació per poder fer un seguiment

regular de l’evolució dels alumnes.

Instruments d’avaluació Elements que s’avaluen Exemples

Observació directa Participació a classe,

interacció, treball en grup,

ús d’estratègies apreses.

Activitats de role-play

Treball en parelles o en equips

Pràctica d’examen

Anàlisi formal de les

produccions escrites i

orals

Aspectes formals del

llenguatge

Presentacions orals

Redaccions fetes a casa o a

classe

Intercanvis orals Qüestionaris, diàlegs,

entrevistes i intervencions

vàries per identificar

habilitats i coneixements

Debats oberts

Activitats orals per expressar

acord/desacord

Anècdotes

Auto avaluació i correcció

entre iguals

Els alumnes s’involucren en

el procés d’aprenentatge i

identifiquen els seus punts

forts i dèbils per millorar i

progressar

Correcció de redaccions entre

iguals

Escriptura cooperativa.

Avaluació després de les

presentacions orals

Seqüenciació del material didàctic

El llibre que s’utilitzarà a l’aula será Proficiency Expert de l’editorial Pearson. Els seus continguts,

es temporitzaran de la següent manera.

PRIMER QUADRIMESTRE

Unitat 1.- Performing Arts (Temes del currículum: Culture and Entertainment)

Desenvolupament de lleguatge: repas de verb estàtics en present i passat i revisió de temps

futurs.

Desenvolupament temàtic: música i entreteniment. Descripcions de tipologies.

Redacció: Assaig discursiu.

Unitat 2.- The natural world (Temes del currículum: Natural Sciences)

Desenvolupament de llenguatge: frases preposicionals i amb have. Verb Phrases. Passives.

Desenvolupament temàtic: producció alimentària, temes mediambientals.

Redacció: Article, vocabulari descriptiu.

Unitat 3.- Surviving and thriving (Temes del currículum: Emotional and physical health)

Desenvolupament de llenguatge: Revisió de condicionals. Introductory and emphatic It & there.

Inversions.

Desenvolupament temàtic: Psicologia, maneres de relaxar-se, conversar.
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Redacció: Assaig discursiu. Opinion essay.

Unitat 4.- Information (Temes del currículum: Technology, Health, The Media)

Desenvolupament de llenguatge: Modals: habilitat, possibilitat, probabilitat i deducció.

Desenvolupament temàtic: Informació i technologies

Redacció: Report: idees per descriure i avaluar.

Unitat 5.- Language and literature (Temes del currículum: Language and Culture)

Desenvolupament de llenguatge: Cleft sentences. Nominal relative clauses. Noun

collocations+of

Desenvolupament temàtic: Literatura, idiomes i

Redacció: Review

Examen de progrés amb el mateix format que la prova final.

SEGON QUADRIMESTRE

Unitat 6.- Travel (Temes del currículum: Entertainment Culture and Travel)

Desenvolupament de llenguatge: Unreal past. Present i passat de subjuntiu. Emphatic phrases

with whether, however, whatever, no matter...

Desenvolupament temàtic: Viatges, transport i localitzacions.

Redacció: Assaig discursiu: resum i avaluació. Activitat de mediació.

Unitat 7.- The way we live (Temes del currículum: Social Issues)
Desenvolupament de llenguatge: Reduced relative clauses. Participles and infinitives.Reduced

non´defining descriptive clauses. Expressions idiomàtiques.

Desenvolupament temàtic: Activitats socials. estil de vida.

Redacció: Carta formal.

Unitat 8.- Changing Fashions (Temes del currículum: Fashion, Houses and lifestyles)
Desenvolupament de llenguatge: infinitives o -ing forms.
Desenvolupament temàtic:  Tendències i actualitat. Moda i col.leccionalbes.

Unitat 9.- Fitness and nutrition (Temes del currículum: Health and Sports)

Desenvolupament de llenguatge: Adverbials, intensifying gradable and ungradable adjectives.

Adjectius i preposicions dependents. Adverb and adjective. Collocations.

Desenvolupament temàtic: Alimentació i nutrició.

Redacció: Discursive essay. For and against.

Unitat 10.- Broadening your horizons (Temes del currículum: Jobs, Business and Economy)

Desenvolupament de llenguatge:  Verb phrases, reporting verbs, impersonal report structures.

Desenvolupament temàtic:  Aprenentatge i treball. Proverbis i idioms.

Redacció: Proposal
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Examen final de Certificació
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10. ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT

PROGRAMACIÓ DE LES REUNIONS DEL DEPARTAMENT / COORDINACIÓ PER NIVELLS

Les reunions de departament tindran lloc en divendres no lectius, així com les reunions de

coordinació de nivell.

Les reunions de departament seran quinzenals o mensuals. Les reunions de coordinació es duran

a terme cada dues setmanes aproximadament. Els coordinadors es mantindran en contacte

constant amb els seus coordinats mitjançant la plataforma Classroom. D’altra banda, les reunions

de coordinadors i caps de departament seran setmanals.

REUNIONS DEPARTAMENT REUNIONS COORDINACIÓ

27 SETEMBRE 15 OCTUBRE

30 SETEMBRE 12  NOVEMBRE (Taller)

1 OCTUBRE 3 DESEMBRE

26 NOVEMBRE 11 FEBRER

21 GENER 11 MARÇ

25 FEBRER 6 MAIG (Taller)

29 ABRIL 20 MAIG

27 MAIG

Programació de les reunions

El departament està format per un grup de 41 professors i mig i tenim 8 nivells. A més de les

reunions de departament, es fomentaran les reunions de nivell amb els coordinadors dels

mateixos amb la finalitat de fer un seguiment més proper de les incidències o/i especificacions

del nivell. També cal destacar la importància de les reunions d’estandardització i de formació.

Altres cursos / classes  relacionats amb el departament d’anglès.

El professorat impartirà també els següents cursos:

1. Programa de col·laboració EOIES

2. Cursos específics

3. Hores de conversa (Nivell A2, B1, B2 i C)

4. Cursos específics per a professorat de la CAIB
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Previsió d’activitats culturals pel curs 2021-22

L’actual situació sanitària ens obliga a ser realistes i prudents i de moment no es contempla poder

dur a terme activitats culturals de la manera que s’han fet en el passat, si bé es planteja buscar

alternatives dinamitzadores de l’alumnat que potser suposin una col·laboració o intervenció a

nivell reduït i/o digital. Enguany no tindrem revista de departament ja que s'engloba dins el

projecte de centre de fer una revista de l’escola. Per tant, sí que es planteja fer alguna

col.laboració amb aquesta revista de manera individual els professors amb el seu grup d’alumnes

o mitjançant el departament. D’altra banda ens agradaria poder organitzar algunes conferències

en anglès adreçades als nostres alumnes al segon trimestre, sempre que la situació ho permeti.

Auxiliar de conversa

El curs s’ha iniciat amb una auxiliar de conversa que ha renunciat després de dues setmanes.

Estam a l’espera de la possible substitució.
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11. AVALUACIÓ CONTÍNUA I ENTREGA DE NOTES

CURSOS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA A L’EOI DE PALMA CURS 2021-2022

Els criteris d’avaluació contínua varen quedar establerts per direcció el curs passat i, segons

permet la normativa recollida a les instruccions del present curs, enguany l’escola tornarà a

tenir un curs dividit en dos quadrimestres.

Al llarg de tot el curs es poden fer servir en tot moment tasques o tipus d'eines d'avaluació

escrites o orals per informar l'alumnat sobre el seu procés d'aprenentatge. També s’estableix la

possibilitat de què l’alumne s'avalui de manera continuada mitjançant les proves parcials que es

duran a terme dues vegades a l’any en cas de funcionar de manera quadrimestral. L’alumnat té

sempre la possibilitat de presentar-se a les proves de juny i setembre que serien globals de tot el

curs.

Si l’alumne assisteix a un mínim del 70% de les classes presencials:

L'alumne té dret a ser avaluat de manera contínua. Això vol dir que cada quadrimestre haurà

tingut proves de totes les destreses que s’hauran fet en diversos moments en temps de classe

abans de la data límit d’entrega de notes del quadrimestre respectiu. Aquestes proves es poden

fer a classe o a casa (preferentment les que no impliquin producció). Les PCTO i MLO es podran

fer seguides i preferentment en divendres lectius.

Al final de cada quadrimestre s’haurà d’entregar, per tant, una nota per destresa, corresponent a

la mitjana de les diferents proves.

Pel que fa a la distribució de la nota final per quadrimestres:

Primer quadrimestre: 40% nota final.

Segon quadrimestre: 60% nota final.

Les primeres proves quadrimestrals tindran lloc la primera i segona setmana de febrer i les

segones a finals de maig.

Les proves quadrimestrals de CTE i CTO podran ser més curtes i incloure diferents tipologies

d’exercicis. (e.g. CTO 1: elecció multiple + completar frases / CTO 2: vertader/fals + elecció

múltiple) (CTE 1: una comprensió lectora i un o dos exercicis de ús de la llengua) (CTE 2: una

comprensió lectora  i un o dos exercicis d’ús de la llengua)

Si un alumne no vingués a alguna de les proves, se li podria fer (a) un divendres lectiu, (b) a una

tutoria, (c) un altre dia durant la classe.
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El coordinador supervisarà les proves. Cada professor és lliure de posar les que vulgui, i les

mostrarà al coordinador una setmana abans de la prova com a tard. El coordinador compartirà la

seva proposta.

Els alumnes d’avaluació contínua amb un 70% d'assistència poden presentar-se a l’examen final

de juny i/o de setembre i examinar-se d’aquelles parts no superades per avaluació contínua amb

una nota igual o superior a 5.

Els alumnes amb destreses suspeses al juny, es podran presentar a l’examen final, així com els

d’assistència menor al 70% i EOIES. 

Si l’alumne no assisteix al 70% mínim:

EXAMEN JUNY EXAMEN SETEMBRE

1 PCTE 1 PCTE

1 PCTO 1 PCTO

1 ML 1 ML

1 CTE 1 CTE

1 CTO 1 CTO

100 % 100 % 

AVALUACIÓ DE CURSOS DE CERTIFICAT A L’EOI DE PALMA CURS 2021-2022

● Només s’hauran d’entregar les notes d’un mock al febrer a cap d’estudis.

● Es pot fer part del simulacre d'examen (MOCK) a casa i part a classe.

● Es recomana dedicar tan sols un dia de classe a fer el mock, preferentment les parts

escrites: MLE i/o PCTE, especialment als grups semipresencials.

● Els divendres lectius es farà pràctica d’examen, la qual cosa inclourà els mocks de PCTO i

MLO.

● Els coordinadors presentaran una proposta de Mock exam.

● Els alumnes tendran l’avaluació oficial a final de curs mitjançant les proves de certificat en

convocatòria ordinària i extraordinària.
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ANNEX I: Recursos didàctics per nivells

Enguany s’han canviat els llibres de text a tots els nivells, excepte a C2. De totes maneres, els

llibres recomanats s’utilitzaran de base per estructurar les classes, aquests manuals vendran

complementats i reforçats per altres recursos i materials que el professorat del nivell trobi adients

i rellevants, tant de creació pròpia com de lliure disposició.

NIVELL BÀSIC A1
Llibre de text:

English File A1/A2 Student’s Book and Workbook 4th Edition ISBN: 9780194058001 Oxford

Llibres de consulta:

● Spectrum 1. Elementary. Harrison. Oxford.

● Basic Working Grammar. Nelson.

● Essential Grammar in Use R. Murphy. Cambridge University Press.

● Basic Grammar in Use (Elementary Students). R. Murphy. Cambridge University Press.

● Elementary Language Practice, Michael Vince. MacMillan Heinemann.

● The Good Grammar Book with answers. Michael Swan & Catherine Walter, Oxford

● Elementary Vocabulary, B.J. Thomas, Ed. Nelson.

Lectures recomanades (només orientatiu):

● Cambridge English Readers (levels 1 & 2)

● Collins English Library (levels 1 & 2).

● Heinemann Guided Readers (elementary level).

● Longman Structural Readers (stages 1, 2).

● Oxford Bookworms (levels CD).

● Burlington Books (level 2, 400 – 7000 words).

● Penguin (levels 1 i 2) + Alpha Books (online)

NIVELL BÀSIC A2

Llibre de text:

English File A2/b1 Student’s Book and Workbook 4th Edition ISBN: 9780194058124 Oxford

Llibres de consulta:

● Grammar Spectrum 2. Pre-intermediate. Harrison. Oxford

● Grammar Practice in Context, with answers. David Bolton & Noel Goodey. Richmond Publishing

● Intermediate Language Practice, with key. Michael Vince. MacMillan Heineman.

● The Good Grammar Book, with answers. Michael Swan. Oxford University Press.

● How English works. A Grammar practice book, with answers. Michael Swan, Catherine Walter.
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Oxford University Press.

● English Grammar in Use. Raymond Murphy. Cambridge University Press.

● English Vocabulary in Use pre-intermediate & Intermediate. Stuart Redman. Cambridge

University Press.

● Basic English Usage, M. Swan, O.U.P.

Lectures recomanades (només orientatiu):

● Cambridge English Readers (levels 2, 3)

● Collins English Library (3).

● Heinemann Readers (Intermediate Level).

● Longman Structural Readers.

● Oxford Bookworms (2, 3).

● Burlington Books (600-900 words).

● Penguin Readers (3)+ Alpha Books (online)

NIVELL INTERMEDI B1
Llibre de text:

English File B1 Student’s Book and Workbook 4th Edition ISBN: 9780194058063 Oxford

Llibres de consulta:

● Spectrum 3. English Rules and Practice. Intermediate. Harrison. Oxford.

● Communicative Grammar Practice. Activities. Intermediate Students of English. Leo Jones. CUP

● Intermediate Language Practice.  Michael Vince. MacMillan Heinemann.

● Practical English Usage. M. Swan. Oxford University Press.

● How English Works. M. Swan and C. Walter. Ed. Oxford

● New English Grammar in Use. R. Murphy. C. U. P.

● English Vocabulary in Use, pre-intermediate & intermediate. Stuart Redman. Cambridge

University Press.

● Intermediate Vocabulary. B.J. Thomas. Ed. Nelson.

● English Grammar with Exercises. Fernández Carmona. Fraile del Pozo. Longman.

Lectures recomanades (només orientatiu):

● Penguin Readers (4) + Alpha Books (online)

● Collins Graded Readers(3,4)

● Heinemann Guided Readers (3, 4).

● Longman Structural Readers (3, 4)

● Cambridge (3)

● Oxford Progressive Readers Penguin (4)

● Oxford Bookworms (4)

118



NIVELL INTERMEDI B2.1

Llibre de text:

English File B2.1 Student’s Book and Workbook 4th Edition ISBN: 9780194058247 Oxford

Llibres de consulta:

● Spectrum 3. English Rules and Practice. Intermediate. Harrison. Oxford.

● Communicative Grammar Practice. Activities. Intermediate Students of English. Leo Jones. CUP

● Intermediate Language Practice.  Michael Vince. MacMillan Heinemann.

● Practical English Usage. M. Swan. Oxford University Press.

● How English Works. M. Swan and C. Walter. Ed. Oxford

● New English Grammar in Use. R. Murphy. C. U. P.

● English Vocabulary in Use, pre-intermediate & intermediate. Stuart Redman. Cambridge

University Press.

● Intermediate Vocabulary. B. J. Thomas. Ed. Nelson.

● English Grammar with Exercises. Fernández Carmona. Fraile del Pozo. Longman.

Lectures recomanades (només orientatiu):

● Collins Graded Readers 5)

● Heinemann Guided Readers (5).

● Cambridge (4)

● Longman Structural Readers (5).

● Burlington Books (1800 words onwards)

● Mac-Millan Readers (int. i upper int.)

● Penguin Readers Penguin (5)

● Oxford Bookworms (5)

NIVELL INTERMEDI B2.2

Llibre de text:

English File B2.2 Student’s Book and Workbook 4th Edition ISBN: 9780194058308 Oxford

Llibres de consulta:

● Advanced Language Practice with key. Michael Vince. MacMillan.

● Advanced Grammar. Raymond Murphy.

● English Grammar. Collins Cobuild.

● Grammar in Context. Hugh Gethin. Nelson.

● An -Z of English Grammar and Usage. G. Leech. Edward Arnold.

● Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced, with key. Richard Side and Guy Wellman.

Longman.

● Advanced Vocabulary. B. J. Thomas, Nelson.
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Lectures recomanades (només orientatiu):

● Penguin Readers (5)

● Heinemann Guided Readers (6)

● Longman Structural Readers(6)

● Cambridge Readers(5)

● Oxford Progressive Readers 6)

● Oxford Bookworms (5))

● MacMillan. http://www.macmillanenglish.com/readers/teachersite/student-teacher.htm

NIVELL AVANÇAT C1.1

Llibre de text:

English File C1.1 Student’s Book and Workbook 4th Edition ISBN: 9780194058186 Oxford

Llibres de consulta:

● Advanced Language Practice with key. Michael Vince. MacMillan.

● Advanced Grammar. Raymond Murphy.

● English Grammar. Collins Cobuild.

● Grammar in Context. Hugh Gethin. Nelson.

● A -Z of English Grammar and Usage. G. Leech. Edward Arnold.

● Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced, with key. Richard Side and Guy Wellman.

Longman.

● Advanced Vocabulary. B. J. Thomas, Nelson.

Lectures recomanades (només orientatiu):

● Penguin Readers (6 or unabridged)

● Heinemann Guided Readers (6 or unabridged)

● Longman Structural Readers (6 or unabridged)

● Cambridge Readers (6 or unabridged)

● Oxford Progressive Readers (6 or unabridged)

● Oxford Bookworms (6 or unabridged)

● MacMillan. http://www.macmillanenglish.com/readers/teachersite/student-teacher.htm
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NIVELL AVANÇAT C1.2

Llibre de text:

ENGLISH HUB C1 Student’s Book & Workbook ISBN: 978-1-380-05886-7 Macmillan 

Llibres de consulta:

● Advanced Language Practice, with key. Michael Vince. MacMillan.

● Advanced Grammar. Raymond Murphy.

● English Grammar. Collins Cobuild.

● Grammar in Context. Hugh Gethin. Nelson.

● A -Z of English Grammar and Usage. G. Leech. Edward Arnold.

● Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced, with key. Richard Side and Guy Wellman.

Longman.

● Advanced Vocabulary. B. J. Thomas, Nelson.

Lectures recomanades (només orientatiu):

All readers unabridged (all subjects)

● Penguin Readers (Readers unabridged)

● Heinemann Guided Readers (Readers unabridged)

● Longman Structural Readers (Readers unabridged)

● Cambridge Readers (Readers unabridged)

● Oxford Progressive Readers (Readers unabridged)

● Oxford Bookworms (Readers unabridged)

● MacMillan. http://www.macmillanenglish.com/readers/teachersite/student-teacher.htm
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NIVELL AVANÇAT C2
Llibre de text:

C2 - PROFICIENCY EXPERT Coursebook ISBN: 97814 4793-759-3 Pearson

Llibres de consulta:

● Advanced Language Practice, with key. Michael Vince. MacMillan.

● Advanced Grammar. Raymond Murphy.

● English Grammar. Collins Cobuild.

● Grammar in Context. Hugh Gethin. Nelson.

● A -Z of English Grammar and Usage. G. Leech. Edward Arnold.

● Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced, with key. Richard Side and

Guy Wellman. Longman.

● Advanced Vocabulary. B. J. Thomas, Nelson.

Lectures recomanades (només orientatiu):

All readers unabridged (all subjects)

● Penguin Readers (Readers unabridged)

● Heinemann Guided Readers (Readers unabridged)

● Longman Structural Readers (Readers unabridged)

● Cambridge Readers (Readers unabridged)

● Oxford Progressive Readers (Readers unabridged)

● Oxford Bookworms (Readers unabridged)

● Mark Z. Danielewski, House of Leaves

● George Orwell, 1984

122



ANNEX II: Propostes de millora

Propostes de millora pel curs 2021-22

PROPOSTES DE MILLORA

Generals

· Introduir més pràctica de mediació al llarg de tot el curs escolar a tots els nivells prenent esment

als criteris que es valoren a les graelles de correcció corresponents.

- Introduir a classe activitats breu d’escriptura.

NIVELLS A

Bàsic A1

- Promoure l'autonomia de l’alumnat amb eines com English File Online Practice.

- Treballar la pronúncia de sons habituals i paraules d'ús freqüent. Dedicar temps a les

seccions de pronúncia del llibre de text, que és molt complet en aquest aspecte.

- Potenciar l’escriptura i acostumar l’alumne a organitzar les seves idees en paràgrafs

coherents i estructurats, tot i que el seu coneixement de la llengua sigui molt bàsic.

- Augmentar el nombre d’activitats comunicatives i culturals dins l’aula per donar una visió

més global de la llengua anglesa dins el seu context.

- Fomentar el debat i la participació activa incloent la reflexió sobre la llengua de l’alumnat a

l’aula amb feedback directe i immediat del professor.

Bàsic A2

- Treballar més els exercicis de temps verbals a classe. A vegades ocorre que als exàmens de

certificació l’alumnat té bons resultats per a les activitats de comprensió, però mostra

mancança d’una base gramatical sòlida.

- Continuar insistint en una correcta puntuació i adreçar problemes en la L1 que afecten

l’adquisició correcta de la L2.

- Continuar treballant la pronúncia de sons habituals i paraules d'ús freqüents. Dedicar

temps a les seccions de pronúncia del llibre de text, que és molt complet en aquest

aspecte. Cal introduir símbols fonètics senzills com la neutra i algunes terminacions com

-ous, -ion, etc.

- Incidir en la formulació de preguntes en temps verbals bàsics, sobretot aquells que ja van

ser introduïts en el nivell A1.

- Fomentar l'estima per la cultura de la llengua meta introduint activitats culturals a classe.

- Fomentar la reflexió de l’alumnat sobre la llengua aplicant una metodologia de caire

participatiu i inductiu.

- Acostumar l’alumne a dur a terme activitats en anglès en el seu temps lliure. Això inclou

llegir de forma regular en la llengua meta i animar a veure sèries, pel·lícules o vídeos en

general.
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- Millorar la producció escrita de l'alumnat introduint més activitats de producció a l'aula.

Donar feedback directe mentre es convida a la reflexió sobre aspectes bàsics de la llengua.

NIVELLS B

Intermedi B1

- Reforçar la idea que l’alumne ha de ser responsable del seu aprenentatge i donar-los o

guiar-los cap a les eines per fer-ho (links, apps, recursos...)

- Fer més activitats guiades, sobretot d’expressió escrita y oral dins l’aula, on l’alumne pugui

tenir un feedback immediat del que està fent.

- Introduir més tasques de comprensió auditiva del tipus “gap filling”.

- Integrar les diferents destreses en una mateixa activitat:

● Reforçar l'escriptura dins classe amb activitats curtes de postproducció en acabar

speaking activities o la creació de històries curtes en parelles amb prompting.

● Millora en parelles de petits paràgrafs per conscienciar sobre l’estil i cohesió del text

escrit o sobre algun aspecte gramatical.

Intermedi B2.1

- Fomentar la lectura de textos breus, adaptats al nivell, com a mesura per ampliar

vocabulari i familiaritzar-se amb noves estructures lingüístiques.

- Seguir reforçant l’expressió oral constant dins l’aula en totes les seves interaccions més o

menys dirigides.

- Augmentar la freqüència i varietat de produccions escrites breus dins l’aula.

- Tractar qüestions gramaticals i de ús de la llengua no registrades al llibre de text.

Intermedi B2.2

- Introduir a classe activitats d’escriptura on es reforci la correcció d'errors i la introducció de

nou vocabulari. Així l’alumne podrà tenir un feedback immediat.

- Reforçar el treball d’expressió oral dins l’aula.

- Fer activitats guiades de mediació escrita i oral (a classe).

- Les activitats de comprensió auditiva del llibre no tenen format d’examen. Per tant, s’han

de practicar els tres tipus d’activitats a classe.

- Es podrien fer activitats interclasses (quan millori la situació COVID).

- Es podrien fer més activitats culturals, tant cada professor individualment a la seva classe

com dues o més classes juntes.

NIVELLS C

- Emfatitzar la correcció de la pronunciació.

- Fer sessions de pràctica oral amb feedback (divendres lectius?)
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Avançat C1.1

- Ajudar els alumnes a millorar la seva producció escrita dins classe mitjançant tasques

freqüents (resumir, prendre notes, etc…) i realitzar una correcció més acurada.

Avançat C1.2

- Posar molt d’interès en la correcció de textos escrits dels estudiants.

- Reforçar estructures vistes a C1.1 però que els alumnes encara no han assolit.

Avançat C2

- Potenciar la capacitat de síntesi i anàlisi de l’alumne d’aquest nivell.

- Emfatitzar la importància de la continua exposició a diverses formes de material real (diaris,

revistes, xarxes socials, notícies, ràdio, pel·lícules, vídeos, etc…)
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