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1. Definició de nivell i objectius
1.1 Definició de nivell
El Nivell Intermedi B1 té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma
en situacions quotidianes i també menys habituals en els àmbits personal, públic,
professional i educatiu, amb certa flexibilitat, seguretat i correcció, receptivament i
productivament, tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans
tècnics per tal de mantenir relacions personals i socials amb usuaris d’altres llengües.
Per aconseguir aquesta finalitat, l’alumnat haurà d’adquirir les competències, estratègies i
els continguts que li permetin mediar entre textos i parlants d’una o més d’una llengua,
així com interactuar, comprendre i produir textos orals i escrits breus o d’extensió mitjana
en una varietat de llengua estàndard, en un registre formal, informal o semiformal, que
tractin de temes generals, d’actualitat o d’interès personal, amb estructures habituals i un
repertori lèxic comú no gaire idiomàtic.
1.2 Objectius generals de nivell
1. Utilitzar l’idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en
situacions d’aprenentatge i com a mitjà d’expressió personal.
2. Identificar les característiques principals de la llengua objecte d’aprenentatge per
contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan escaigui.
3. Optimitzar les oportunitats d’exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les que
proporcionen les tecnologies digitals, per ampliar i consolidar els coneixements de
l’idioma, dins i fora de l’aula.
4. Ampliar les estratègies comunicatives i d’aprenentatge adquirides en el nivell anterior.
5. Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés
d’aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius assolits.
6. Prendre consciència que l’aprenentatge d’una llengua demana voluntat i dedicació, i
requereix un treball constant i sistemàtic.
7. Reconèixer el valor afegit que aporten les tecnologies digitals als processos
comunicatius i col·laboratius en l’aprenentatge de llengües.
1.3 Objectius per activitat de llengua
Recepció
Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més
rellevants i les opinions i actituds explícites de textos orals i escrits breus o d'extensió
mitjana, clars i ben articulats, en varietat estàndard, que tractin de temes generals,
quotidians, d’actualitat o relacionats amb les seves experiències i interessos, sempre que
els textos orals siguin articulats a una velocitat lenta o mitjana i transmesos de viva veu o
per mitjans tècnics, i sempre que les condicions acústiques siguin bones, es pugui tornar
a escoltar el que s’ha dit i se’n puguin confirmar alguns detalls.
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Producció
Produir i coproduir textos orals i escrits breus o d'extensió mitjana, senzills i clarament
organitzats, adequats al context (destinatari, situació i propòsit comunicatiu), sobre
assumptes quotidians, de caràcter habitual o d’interès personal, tant en comunicació cara
a cara com a través de mitjans tècnics i independentment del suport, amb una correcció
suficients i un repertori de lèxic i estructures d’ús freqüent relacionat amb les situacions
més predictibles. Pel que fa a la producció oral, amb una fluïdesa suficients per mantenir
la línia del discurs, amb una pronunciació clarament intel·ligible, encara que de vegades
siguin evidents l’accent estranger, les pauses, la reformulació del que s’ha dit o la
correcció d'errors, o sigui necessària una certa cooperació de l'interlocutor per mantenir la
interacció. Pel que fa a la producció escrita, amb els recursos bàsics de cohesió textual i
respectant les convencions ortogràfiques i de puntuació fonamentals.
Interacció
Participar en converses i discussions orals o escrites senzilles, espontàniament o de
forma preparada, amb un o més interlocutors, tant cara a cara com en línia, sobre temes
familiars o d'interès personal, intercanviant, comprovant i confirmant la informació, i
expressant reaccions i opinions. Reconèixer les intencions comunicatives de cada
interlocutor, tot i que calguin explicacions per entendre els detalls o les implicacions del
que diuen els interlocutors.
Mediació
Mediar de forma bàsica entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües en
situacions de caràcter habitual en què es produeixen intercanvis senzills d’informació
relacionats amb assumptes quotidians o d’interès personal. Reformular un text clar i ben
articulat que tracti de temes generals, per a un mateix o bé per a una altra persona,
simplificant-lo o amplificant-lo amb diferents finalitats, per exemple superar una barrera
lingüística, cultural, semàntica o tècnica.

2. Competències generals per a l’aprenentatge de la llengua i per a la comunicació
2.1 Actituds
En l’aprenentatge i l’adquisició de llengües es dona una gran importància als factors
psicològics i afectius en el procés d’aprenentatge de la llengua i de la cultura que
representa. Aquests factors exerceixen la màxima influència en l’èxit o fracàs de
l’aprenentatge de la llengua i de les relacions interculturals en què es participa.
Una actitud és una disposició d’ànim que s’aprèn, tot i que de vegades estigui estretament
relacionada amb trets de la personalitat. Per això, el professorat haurà d’esmerçar temps i
esforços per ajudar l’alumnat a reconèixer el pes de les actituds en el procés
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d’aprenentatge, a identificar les pròpies, i treballar en el desenvolupament de les
adequades per aconseguir l’èxit en l’aprenentatge.
2.1.1 Actituds que afavoreixen l’èxit de l’aprenentatge
- Reconeixement del fet que cada persona és protagonista del seu aprenentatge i n’ha
d’assumir la gestió i la responsabilitat.
- Valoració de l’autoestima, la responsabilitat personal, l’esforç, la concentració, la voluntat
i les pròpies capacitats.
- Valoració de la motivació, la curiositat i l’obertura cap a nous coneixements.
- Interès per manifestar creativitat i imaginació, i per experimentar.
- Reconeixement dels diferents estils d’aprenentatge, i predisposició a aprendre i adoptar
els que millor hi escaiguin.
- Interès per adquirir autonomia en el procés d’aprenentatge.
- Superació de l’ansietat davant les noves experiències.
- Interès per desenvolupar constància i mètode de treball.
2.1.2 Actituds que afavoreixen el procés d’aprenentatge d’una llengua
- Valoració de l’aprenentatge d’una llengua com a eina de desenvolupament personal.
- Valoració de la importància de conèixer una llengua estrangera per als estudis i la feina.
- Consciència del fet que l’aprenentatge d’una llengua requereix motivació, esforç.
- Definició de les necessitats i els interessos personals a l’hora d’aprendre una nova
llengua.
- Establiment d’objectius assumibles i observables a curt termini.
- Aprofitament dels coneixements i les experiències de què es disposa, tant lingüístiques
com no lingüístiques, com a mitjà per facilitar l’adquisició dels nous coneixements.
- Reconeixement de la utilitat de transferir els coneixements i les estratègies
d’aprenentatge d’una llengua a una altra.
- Disposició a experimentar i a intentar activar els recursos i les estratègies de què es
disposa.
- Reconeixement del fet que l’error és necessari per aprendre.
- Valoració de l’enriquiment personal que suposa la relació amb la resta de l’alumnat i el
professorat.
- Reconeixement del fet que el treball en grup i cooperatiu dóna l’oportunitat
d’experimentar i de comunicar-se en la llengua que s’aprèn.
- Valoració de l’adquisició d’estratègies que poden ser transferibles a altres
aprenentatges.
- Interès per comunicar-se i expressar-se oralment i per escrit amb persones que parlen la
llengua objecte d’aprenentatge.
- Consciència de la importància de la forma en la interacció, per tal d’expressar-se amb
correcció i precisió.
- Consciència de la importància d’adequar els continguts de l’actuació oral o escrita al
context comunicatiu en què aquesta es produeix.
- Consciència de la importància de l’avaluació com a instrument que permet regular el
procés d’aprenentatge.
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- Consciència de la importància de l’autoavaluació com a mitjà d’avaluació i gestió del
propi procés d’aprenentatge.
- Consciència de la importància de la utilització de les tecnologies digitals com a mitjà
d’aprenentatge i d’intercanvi lingüístic i cultural.
- Consciència de la importància d’aportar els coneixements lingüístics propis, com a
persona mediadora, en situacions en què persones de diferents llengües necessiten
comunicar-se i no disposen d’una llengua comuna.
2.1.3 Actituds que afavoreixen l’adquisició d’una consciència intercultural
- Valoració positiva de les diferències culturals com a font d’enriquiment i creixement
personal.
- Anàlisi crítica de les pròpies valoracions d’altres cultures.
- Reconeixement de la dificultat, i de vegades la impossibilitat, de comparar realitats
culturals diferents.
- Superació dels prejudicis i estereotips sobre les cultures i els pobles.
- Acceptació de l’alteritat i la diferència: respecte i tolerància.
- Valoració de l’enriquiment i creixement personal que suposa el contacte amb persones
d’altres cultures.
- Valoració de la llengua com a vehicle d’expressió d’una realitat social i cultural, de les
seves creences i valors.
2.2 Estratègies per a l’aprenentatge de la llengua
Les estratègies d’aprenentatge afavoreixen el procés d’aprenentatge propi en la mesura
que, d’una banda, promouen que l’alumnat assagi amb el mitjans, les tècniques i els
procediments que li resultin més rendibles i, de l’altra, estimulen el desenvolupament de
l’autonomia i del treball col·laboratiu, així com de la responsabilitat en l’aprenentatge.
La capacitat d’aprenentatge també es pot concebre com la predisposició o l’habilitat per
descobrir allò que és diferent, tant si es tracta d’una altra llengua, com d’una altra cultura,
d’altres persones o de nous coneixements. El saber aprendre pot incloure graus i
combinacions de molts aspectes del saber ser, dels coneixements i del saber fer.
Les estratègies que s’enuncien a continuació segueixen els passos del procés
d’aprenentatge d’una llengua i, encara que algunes d’elles poden formar part del bagatge
conscient o inconscient de l’aprenent de llengües, en tots els casos es poden practicar i
fer-les conscients per tal d’utilitzar-les i automatitzar-les per agilitar l’aprenentatge.
2.2.1 Estratègies cognitives
Reflexió sobre la comunicació i la llengua. Raonament sobre el fet comunicatiu i els
elements d’una situació comunicativa:
- Presa de consciència i explicitació de coneixements sobre la comunicació i la llengua.
- Presa de consciència de com s’aprèn la llengua per afavorir el procés d’aprenentatge.
- Formulació d’hipòtesis referides al significat, funció i/o ús de diferents elements o
aspectes de la llengua. Raonament i verificació de les hipòtesis formulades.
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- Deducció de les normes d’ús de la llengua estrangera per analogia amb les pròpies o a
partir d’exemples contextualitzats.
- Aplicació dels coneixements sobre la llengua pròpia o altres de conegudes per facilitar el
nou aprenentatge.
- Reconeixement de les diferències d’ús entre el codi oral i l’escrit i entre els diferents
registres.
2.2.2 Estratègies metacognitives
Reflexió sobre el procés, l’aprenentatge:
- Apropiació de la terminologia necessària.
- Comprensió del paper de l’error.
- Utilització de tècniques d’estudi i eines de treball.
- Desenvolupament del propi estil d’aprenentatge.
- Desenvolupament de l’autonomia i control del propi procés d’aprenentatge.
- Utilització de l’autoavaluació i la coavaluació com element de millora del procés.
2.2.3 Estratègies socioafectives
Desenvolupament d’estratègies que permeten a l’aprenent valorar i reforçar la seva
motivació per practicar la llengua i col·laborar amb d’altres per al seu aprenentatge.
- Acceptació que la comprensió parcial o superficial d’una situació comunicativa no
impedeix mobilitzar els recursos i tècniques disponibles per a sentir-se competent en el
desenvolupament de tasques d’aprenentatge i comunicatives.
- Capacitat de formular objectius clars i possibles per reforçar la motivació.
- Presa de consciència de la importància dels companys i companyes com a font
d’aprenentatge a classe i fora de classe.
- Capacitat d’oferir i demanar ajut per construir el propi coneixement.
- Predisposició a rebre la retroalimentació del professor sobre el procés d’aprenentatge.
- Aprofitament de totes les ocasions possibles per establir contacte, fora de l’aula, amb la
llengua que s’aprèn (contacte amb persones, lectures, audicions...).
- Capacitat d’assumir riscos per experimentar amb els nous aprenentatges.
2.3 Competència digital
Disposició a experimentar amb les tecnologies digitals:
- Valoració de la interacció mitjançant les tecnologies digitals per facilitar la construcció de
continguts i coneixement. Identificació dels punts forts i febles dels diferents mitjans.
Identificació de la seva utilitat segons el context.
- Valoració de la col·laboració mitjançant les tecnologies digitals. Consciència del fet que
els processos col·laboratius faciliten la construcció de continguts i coneixements.
Coneixement de les dinàmiques del treball col·laboratiu.
- Consciència del fet que diferents cultures tenen pràctiques diferents de comunicació i
interacció. Flexibilitat per adaptar-se als diferents entorns de comunicació digital.

Setembre de 2018

7

CURRÍCULUM LOMCE CATALUNYA
NIVELL INTERMEDI B1 ANGLÈS
- Valoració de la comunicació multimodal, i del valor afegit que aporten els diferents
recursos semiòtics emprats (text escrit, imatge, àudio, vídeo, etc.). Flexibilitat per adaptar
la informació que es vol transmetre segons el mitjà escollit.
3. Competència lingüística comunicativa
3.1 Competència i continguts nocional-funcionals
Qualsevol enunciat implica una o més d’una funció, que tenen a veure amb la intenció
comunicativa del parlant, i l’expressió de nocions que s’hi relacionen a través de les quals
l’usuari de la llengua es refereix a conceptes abstractes (existència, temps, quantitat,
qualitat, etc.) o concrets (feina, oci, aliments, etc.).
3.1.1 Funcions
- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials habituals: Presentar/-se i
respondre a una presentació; saludar i respondre a una salutació; acomiadar-se; convidar;
acceptar o declinar una invitació; agrair i respondre a un agraïment; atreure l’atenció;
demanar disculpes i perdó; perdonar; donar, acceptar i refusar excuses; donar la
benvinguda; expressar aprovació; felicitar i respondre a una felicitació; interessar-se per
algú o per quelcom; respondre a mostres d’interès; expressar condol.
- Intercanvi de coneixements i d’informació: Afirmar; negar; anunciar (projectes,
decisions...); assentir; dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un fet;
descriure les qualitats físiques i valoratives de persones, objectes, llocs, situacions,
activitats i canvis; donar i oferir informació; expressar coneixement o desconeixement;
expressar dubte; identificar/-se; narrar un fet o esdeveniment present, passat o futur;
recordar alguna cosa a algú, comprovar i expressar si es recorda una cosa; rectificar; fer
avisos i advertiments; demanar i donar indicacions.
- Expressió del gust i de la preferència, de la satisfacció i del desgrat: Expressar desig,
rebuig, desinterès, interès, indiferència, aprovació, desaprovació.
- Expressió de sentiments, d’actituds, d’estat físic i anímic: Expressar alegria, felicitat,
tristesa, disgust; expressar simpatia, antipatia, admiració, decepció, afecte, amor, odi
envers algú; expressar estat físic, de salut o d’ànim; ansietat, diversió, avorriment,
esperança, dolor, alleujament, irritació, preocupació, sorpresa, temor, tranquil·litat.
- Expressió de l’opinió, de l’acord i del desacord, del dubte i de la hipòtesi: Demanar,
expressar i argumentar una opinió; expressar acord i desacord; queixar-se; reclamar;
formular hipòtesis; predir; suposar; valorar un fet com a probable o improbable.
- Expressió de la necessitat, de la intenció i de la voluntat de fer alguna cosa: Demanar
alguna cosa; demanar ajut; expressar i demanar el propòsit, la intenció o la voluntat de fer
alguna cosa; accedir o negar-se a fer una cosa; expressar decisions sobre accions
futures.
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- Formulació de consells, de suggeriments i d’oferiments: Demanar consell i aconsellar;
recomanar; alertar; animar, proposar, suggerir; recordar alguna cosa a una persona;
convidar; oferir alguna cosa; oferir ajut; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; acceptar o
refusar un suggeriment.
- Expressió d’ordres, de prohibicions i de permisos: Demanar i donar instruccions;
demanar i donar permís; donar ordres; prohibir; demanar que alguna persona faci alguna
cosa com a favor, necessitat o obligació.
3.1.2 Nocions
Reconeixement, comprensió i producció dels significats associats als continguts nocionals
per expressar:
- Expressió de les entitats i les seves propietats: presència i absència; existència i
inexistència; qualitat intrínseca i valorativa; quantitat (definida, indefinida i grau).
- L'espai i les relacions espacials (ubicació, posició, moviment, origen, direcció, destinació,
distància, disposició i ordre).
- El temps (situació en el temps, durada, freqüència) i les relacions temporals (seqüència,
anterioritat, posterioritat, simultaneïtat i imminència).
- El mode.
- Estats, esdeveniments, accions, processos i activitats: l'aspecte puntual, perfectiu o
imperfectiu, futur, duratiu, repetitiu, progressiu, habitual...; la modalitat (capacitat,
necessitat, possibilitat, probabilitat, voluntat, permís, obligació, prohibició, intenció,
coneixement, dubte, esperança, intenció, certesa).
- Relacions lògiques entre estats, processos i activitats: conjunció, disjunció, oposició,
contrast, concessió, comparació, condició, causa, conseqüència, finalitat, resultat,
correlació, alternança, equivalència, inclusió, exclusió.
3.2 Competència i continguts discursius
Coneixement, comprensió i producció del text com a unitat mínima de l’activitat lingüística
(discurs oral i discurs escrit) produït en un àmbit concret.
3.2.1 Adequació al context
Relació del text amb el context:
- Elements que formen part del context: participants (característiques, relacions entre ells,
intenció comunicativa), situació (canal, lloc, temps).
- Elements contextuals que condicionen el discurs oral i escrit: tipus de text; format i
estructura; varietat i registre (llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre;
varietat estàndard/no estàndard); tema (enfocament i contingut); selecció d’elements
sintàctics i lèxics; elements fonètico-fonològics o ortotipogràfics.
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3.2.2 Coherència i cohesió textual
La coherència és la unitat semàntica i informativa del text, que es construeix a partir de la
selecció i organització de la informació. La coherència de contingut està relacionada amb
la cohesió, ja que és el mecanisme per relacionar elements del text amb el context o amb
les paraules del mateix text per tal d’establir les relacions de significat al llarg del discurs.
3.2.2.1 Organització i estructuració del text segons la macrofunció: descripció, narració,
argumentació, exposició
3.2.2.2 Organització interna del text: inici, desenvolupament i final de la unitat textual
3.2.2.3 Relacions sintàctiques i semàntiques per tal de mantenir el referent:
- Procediments lèxics: repeticions (My parents were there, and my cousins, and a number
of other relatives); sinònims i antònims (college, university, degree, studies; teenager,
adolescent); hipònims i hiperònims (camps semàntics: colour (hiperònim); red, purple,
blue, green (hipònims) ); metàfores (feel blue, time is money, she’s a dragon) i metonímies
(give me a hand, lend me your ears); proformes lèxiques: the blue one, I think so, so do I;
referències semàntiques basades en el coneixement del món (the UN, the EU, global
warming són exemples de l’experiència i la memòria semàntica que equivalen a
coneixements acumulats des del passat, tot allò que sabem).
- Procediments sintàctics. Coreferència: anàfora (referència a elements esmentats en el
discurs o presents en el context): As you said; the box that you brought; catàfora
(referència anticipada a un element o una part del discurs): I will tell you about this later;
you can read this below; el·lipsi i formes substitutives (absència d’un element del discurs;
malgrat l’absència, l’element és interpretable pel context): He applied and got the job and
so did his wife.
3.2.2.4 Relacions semàntiques entre les parts del text.
Els marcadors discursius i els connectors:
- Organització global del text: marcadors per iniciar: first, first of all, in the first place, to
start with, per ordenar: Firstly, secondly, lastly, per concloure o resumir, per acabar:
Finally, In conclusion, to sum up.
- Posicionament de l’emissor: in my opinion, from my point of view, personally.
- Tractament de la informació: reformulació: in other words, that is to say; exemplificació:
for instance, such as, like, introducció de temes, tematització amb marcadors de discurs:
about, as regards, referring to, as for, now, also.
- Connectors per relacionar parts del text: sumatius: besides, in addition, moreover;
contrastius: however, in spite of, although; causatius: because, because of, due to,
consecutius: so, consequently; condicionals: if, unless, as long as; finals: to, in order to;
temporals: when, as soon as, while, then, next, afterwards.
- Marcadors propis del discurs oral: demanda de confirmació o acord, advertència, acord,
desacord, tancament, etc: question tags; right?; I agree, I disagree, you’re wrong, no way,
well, all right, you know, in the end, eventually.
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3.3 Competència i continguts socioculturals i sociolingüístics
El coneixement de la societat i de la cultura de la comunitat o comunitats en què es parla
la llengua objecte d’estudi és un aspecte del coneixement del món que té especial
rellevància en el context de l’aprenentatge d’una llengua, ja que és probable que no formi
part de l’experiència prèvia de l’alumnat o que el seu coneixement estigui deformat pels
estereotips.
Aquest coneixement, conjunt de creences i valors que conformen la identitat dels individus
i dels pobles, configura una manera de veure i d’entendre el món i incideix en la forma de
comunicar-se amb els altres. Caldrà desenvolupar en l’alumnat una consciència
intercultural que li permeti fer-se conscient i interpretar les situacions de comunicació i les
convencions socials amb què es trobarà en els seus intercanvis interculturals.
A continuació es llisten els àmbits que poden estar relacionats amb els trets distintius de
la societat i la cultura de la llengua que s’estudia.
Vida quotidiana
- Horaris i hàbits d’estudi i de treball
- Hàbits alimentaris: dieta, horaris, comportament a taula, etc.
- Vacances i festes
- Activitats de lleure
Relacions interpersonals
- Estructura familiar i relacions de parentiu
- Relacions entre generacions
- Relacions entre homes i dones
- Relacions entre coneguts i desconeguts
- Relacions a la feina
- Estructura de la societat i relacions amb les institucions (grups socials, partits polítics,
administració, etc.)
Condicions de vida
- Nivell de vida (diferències regionals, ètniques i de grup social)
- Habitatge
- Prestacions socials (educació, sanitat, pensions, etc.)
- Entorn (paisatge, clima, etc.)
- Trets socioeconòmics (comerç, turisme, noves tecnologies, etc.)
Valors i creences
- Cultura, costums i tradicions
- Història i identitat nacional
- Canvis en l’estructura social
- Creences religioses
- Altres cultures i grups socials (països estrangers, turistes, immigrants)
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- Manifestacions artístiques (literatura, arts plàstiques etc.)
Llenguatge corporal
- Gestos, postures i expressions facials
- Ús de la veu
- Contacte visual, físic i proxèmic
Convencions socials i rituals
- Fórmules de cortesia i tractament
- Pautes de comportament social (puntualitat, indumentària, visites, regals etc.)
- Celebracions (festes familiars, tradicionals etc.)
- Actituds, convencions i tabús en les interaccions
- Pràctiques religioses, ritus i cerimònies (naixements, casaments, enterraments etc.)
- Celebracions, festivals, etc.
3.4 Competències i continguts per a activitats de llengua
Els usuaris de la llengua duen a terme activitats comunicatives de recepció, producció,
interacció i mediació, i usen estratègies per mobilitzar els seus recursos i coneixements
per assolir els objectius comunicatius.
En qualsevol acte comunicatiu es produeixen textos, els quals tenen moltes funcions
diferents en la vida social. El mitjà, la finalitat i la funció determinen diferències no només
en el context del missatge, sinó també en la seva estructura i presentació, i en les
estratègies emprades per a la recepció i la producció. Els textos poden ser de diferent
tipologia, amb varietat de macrofuncions i funcions, i es produeixen en àmbits que
determinen les finalitats i els temes.
Les estratègies són un mitjà que la persona usuària d’una llengua utilitza per mobilitzar i
equilibrar els recursos de què disposa per tal de respondre a les exigències comunicatives
de la situació i assolir amb èxit un objectiu concret. La utilització d’estratègies
comunicatives no s’ha d’interpretar com una manera d’esmenar carències lingüístiques o
de comunicació, sinó com l’aplicació d’uns principis metacognitius: planificació, execució,
avaluació i reparació, a les diferents formes de les habilitats comunicatives: recepció,
producció, interacció i mediació. El progrés en l’aprenentatge d’una llengua s’evidencia
per la capacitat de l’aprenent de dur a terme actes comunicatius i utilitzar estratègies
comunicatives.
3.4.1 Comprensió oral i escrita
3.4.1.1 Textos i àmbits d’ús
Activitats de comprensió de textos orals i escrits:
- de l'àmbit personal, públic, professional, educatiu;
- en un registre informal, semiformal i formal.
- en llenguatge estàndard i clarament estructurat;
Setembre de 2018

12

CURRÍCULUM LOMCE CATALUNYA
NIVELL INTERMEDI B1 ANGLÈS
- sobre temes generals i habituals en la vida quotidiana o relacionats amb l'aprenentatge,
amb l’actualitat, amb la feina o amb el propi interès,
- de diferents macrofuncions (narració, descripció, argumentació, exposició, instrucció);
- de diferents tipus: anuncis, declaracions, converses informals, debats, xerrades, correus
electrònics, cartes, sol·licituds, missatges escrits o de veu, xats, notícies, presentacions,
reportatge, entrevistes, articles, contes, novel·les curtes, cançons, poemes, instruccions
d’ús, llibres de text, diccionaris, obres de referència, pel·lícules, espectacles, publicitat...;
emesos cara a cara, per televisió, per ràdio, en suport paper o en suport digital o
multimèdia.
3.4.1.2 Estratègies de recepció
Planificació
- Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i
comunicatives.
- Identificació del context en què es produeix la situació comunicativa i presa de
consciència dels coneixements previs que se’n tenen.
- Adequació del tipus d’audició o lectura (comprensió global, selectiva, exhaustiva,
interpretativa) a les diferents intencions de la persona oient o lectora, i a la funció i
tipologia del text.
Execució
- Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context, a partir d’idees, preconceptes i
coneixements previs.
- Inferència i formulació d`hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d'elements
significatius, lingüístics i paralingüístics: imatges, disposició del text, llenguatge no verbal,
suport, font, etc.
- Confirmació d’hipòtesis a partir de la interrelació dels elements significatius del text.
Avaluació i reparació
- Verificació o reformulació d’hipòtesis.
3.4.2 Expressió i interacció oral i escrita
3.4.2.1Textos i àmbits d’ús
Activitats de producció de textos orals i escrits:
- de l'àmbit personal, públic, professional, educatiu;
- en un registre informal i semiformal;
- en llenguatge estàndard i articulats de manera coherent i entenedora;
- sobre temes generals i habituals en la vida quotidiana o relacionats amb l'aprenentatge,
la feina o amb el propi interès;
- de diferents macrofuncions (narració, descripció, argumentació, exposició, instrucció);
- de diferents tipus de texts: presentacions preparades breus i senzilles, transaccions,
converses personals, enquestes, notes, apunts, CV, anècdotes, cartes, anuncis,
missatges orals i escrits, correus electrònics, xats, fòrums, blogs, simulacions...);
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- emesos cara a cara, per televisió, davant d’una audiència, per telèfon o altres mitjans
tècnics, en suport paper o en suport digital o multimèdia;
- produïts individualment o de forma col·laborativa.
3.4.2.2 Estratègies de producció
Planificació
- Establiment dels requeriments de la tasca, identificació del context en què es produeix la
situació comunicativa i avaluació dels propis coneixements del món.
- Mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències generals i
comunicatives.
- Adequació del text (oral o escrit) al destinatari (funció del text, àmbit i canal, registre,
estructura i cohesió del discurs...).
- Adaptació de la tasca i del missatge als recursos lingüístics disponibles (augment o
disminució de la complexitat de la tasca i del discurs produït).
Execució
- Ajustament als models i fórmules de cada tipus de text per expressar el missatge amb
claredat, coherència i estructura adequada.
- Compensació de les carències lingüístiques mitjançant procediments lingüístics (per
exemple: modificar paraules de significat similar, definir o parafrasejar un terme o
expressió), paralingüístics o paratextuals (per exemple: demanar ajuda; senyalar objectes,
usar deíctics o realitzar accions que aclareixin el significat; usar llenguatge corporal
culturalment pertinent , com gestos, expressions facials, postures, contacte visual o
corporal, proxèmica), o usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals).
- Localització i ús adequat dels recursos lingüístics o temàtics (ús d'un diccionari o
gramàtica, obtenció d'ajuda, etc.).
- Ús de fragments de discurs coneguts per l’usuari i que li donen seguretat (locucions,
expressions, modismes, etc.).
- Ús d’estratègies d’evitació: valorar les dificultats de la tasca i els recursos de què es
disposa per ajustar el missatge.
- Ús d’estratègies d’assoliment: provar noves expressions sense bloquejar la comunicació,
ajustant el nivell de la tasca a l’alça.
- Utilització de tècniques per compensar mancances lingüístiques que produeixen
interrupcions o bloqueigs de la memòria (mots per guanyar temps, paràfrasis, canvi de
tema...)
Avaluació i reparació
- En l’expressió oral, valoració de l’èxit de la comunicació o modificació del discurs per
aconseguir-lo, a partir de la pròpia autoavaluació o la retroalimentació que rep de
l’audiència a través de la seva reacció oral, gestual o expressió facial.
- En l’expressió escrita, possibilitat de control de la producció, tant des del punt de vista
comunicatiu com lingüístic (revisió, correcció...).
- En l’expressió oral i escrita, aprofitament de la retroalimentació que rep dels companys
pel que fa tant als aspectes comunicatius com als aspectes lingüístics.
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3.4.2.3 Estratègies d’interacció
Les estratègies d’interacció permeten als interlocutors contribuir al procés de
coconstrucció del discurs i del significat. Aquestes estratègies són les següents:
Planificació
- Previsió del tipus d’intercanvis possibles tenint en compte la informació que es
comparteix i la nova informació que es vol donar o obtenir.
- Consideració de la distància comunicativa entre el parlant i els interlocutors, i la
coincidència o no en el temps i en l’espai.
- Consideració de les regles de la interacció d’acord amb el canal, el sistema de
comunicació i els tipus de text més adequats per a la finalitat comunicativa.
Execució
- Presa de paraula per tenir la iniciativa en el discurs o invitar els altres a participar en la
conversa o discussió.
- Manteniment de la conversa, gestió de la discussió o confirmació de la comprensió
mútua.
- Col·laboració en el desenvolupament de les idees i de les tasques comunes.
- Utilització de tècniques per afrontar els imprevistos.
Avaluació i reparació
-Valoració de l’èxit de la comunicació o modificació del discurs per aconseguir-lo a partir
de la pròpia autoavaluació o la retroalimentació que facilita l’interlocutor amb la seva
reacció escrita o oral (gestual o d’expressió facial).
-Ús d’estratègies cooperatives per facilitar ajut i demanar-lo per clarificar possibles
malentesos, repetint o reformulant el que sigui necessari.
3.4.3 Mediació
Entenem per mediació l’activitat del llenguatge consistent a facilitar cara a cara o en línia
la comunicació entre parlants i/o a reformular, de manera oral o escrita, un text amb
diferents propòsits: superar algun obstacle, adequar el discurs a l’interlocutor i a la situació
comunicativa, etc. La mediació també és un procés social i cultural de creació de
condicions per a la comunicació i la cooperació.
3.4.3.1 Activitats de mediació
3.4.3.1.1 Activitats de mediació lingüística oral i/o escrita
Impliquen reformular un text per a un mateix o bé per a una altra persona:
- Transmissió d'informació específica, per exemple, transmetre el contingut d’instruccions
detallades o la informació necessària d’una trucada telefònica.
- Explicació de dades, per exemple, interpretar i descriure informació detallada de gràfics
sobre temes del seu interès.
- Resum i parafraseig d'informació i arguments en textos clars.
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- Traducció oral en intercanvis simples sobre temes del seu interès, i traducció escrita
aproximada en llengua estàndard.
- Presa de notes en una conferència o reunió per usar-les més tard.
- Resposta personal a un input oral, escrit o multimodal, per exemple, relacionar fets d’una
història, pel·lícula o fotografia amb experiències pròpies o d’altri.
3.4.3.1.2 Activitats de mediació social i pluricultural
Impliquen, d’una banda, crear un context de treball col·laboratiu, i de l’altra, ajudar a
establir un espai pluricultural i facilitar la comunicació en situacions delicades:
- Lideratge, gestió de la discussió i col·laboració en un grup gestionant els torns de
paraula, convidant a participar i proposant enfocaments alternatius.
- Foment del desenvolupament d'idees preguntant el perquè d'una opinió, demanant de
fer hipòtesis, preguntant si s'ha entès i demanant aclariment.
- Facilitació de l’entesa en un espai pluricultural i/o en situacions delicades i desacords
mostrant interès i empatia, reconeixent sentiments i visions del món, ajudant a
desenvolupar una cultura de comunicació coomuna de forma simple.
3.4.3.2 Estratègies de mediació
Planificació
- Establiment dels requeriments de la tasca, identificació del context en què es produeix la
situació comunicativa i avaluació dels coneixements del món, tant els propis coneixements
previs com dels de les persones entre les quals s’estableix la mediació.
- Localització, mobilització i coordinació dels recursos de què es disposa: competències
generals i comunicatives.
- Adaptació de la tasca i del missatge als recursos lingüístics disponibles i als de les
persones per a les quals es fa la mediació (augment o disminució de la complexitat de la
tasca i del discurs produït).
- Anticipació. Presa de consciència de les possibilitats i les equivalències de les llengües
entre les quals es fa la mediació.
Execució
- Explicació d'un nou concepte enllaçant amb coneixements previs, adaptant el llenguatge
o simplificant informació complicada.
- Composició i articulació del discurs, integrant al missatge elements verbals i no verbals.
- Simplificació d'un text dens amplificant-lo o sintetitzant-lo.
- Transmissió dels punts principals.
- Aclariment, repetició o reformulació.
- Interpretació de les claus de comportament.
- Facilitació de la comunicació.
Avaluació i reparació
- Comprovació de la congruència entre els textos.
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- Comprovació de la coherència i l’adequació del text en funció de la situació
comunicativa.
- Matisació amb l’ajut de diccionaris.
- Consulta a altres persones o fonts.
3.5 Competència i continguts lingüístics
3.5.1 Lèxico-semàntics
3.5.1.1 Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees
temàtiques del nivell.
3.5.1.2 Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...) adequats al nivell: job,
post, position, work; old, elderly, ageing; house, home; room, space; spend, waste;
dark/light (colours); come/go; bring/take; arm (limb)/arm (weapon); light (sunlight or electric
light)/ light (not heavy).
3.5.1.3 Formació de paraules. Paraules derivades.
- Prefixos: a-, un-, de-, dis-, in-/im-/il-,/ir-, mis-, re-, self-...(amoral, undecided, deform,
disloyal, impolite, inexpensive, illiterate, irresponsible, misunderstanding, rewriting; selfconscious).
- Sufixos que preserven la classe de paraules: nom-nom: child–childhood , friend–
friendship, actor–actress.
- Sufixos que canvien la classe de paraules: verb-nom: act–action, excite–excitement,
decide–decision; adjectiu-nom: sincere–sincerity, happy–happiness.
- Sufixos: -tion, -ity, -ness, -ment…(sophistication, density, politeness, recruitment).
- Mots compostos
Noms o substantius: waste disposal, job opportunity, car rental, fishing boat, haircut,
rainfall.
Adjectius: a badly-paid job, a second-hand car, a seven-year-old kid, a two-hour drive, a
well-known artist, a hard-working woman, an old-fashioned style.
- Paraules que poden tenir diferents funcions: to ring (vb), give me a ring (n); to book a
ticket (vb), the book was well-written (n); the rich (n), a rich person; a fast boat (adj), to run
fast (adv).
3.5.1.4 Abreviacions, sigles, símbols frequents; acrònims, clippings: NASA, radar, hightech, e-mail, WI-FI, mike, burger, showbiz; e.g., FYI; the UN, the EU.
3.5.1.5 Onomatopeies: ouch!, oops!, wow. Paraules d’origen onomatopeic: sneeze, zip,
crash.
3.5.1.6 Mots transparents o pròxims, cognates (actor, chocolate, conclusion, hospital,
aspect, calm, decide). Falsos amics (actual, advise, career, realise, actually, carpet,
disgusted...).
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3.5.1.7 Frases fetes, dites, refranys: make up your mind, go ahead, take turns, make
room, go ahead, make up your mind, sooner or later; give someone a hand; Time flies;
When in Rome (… do as the Romans do).
3.5.1.8 Mots polisèmics: dish (a satellite dish / a piece of cutlery); race (ethnic group /
competition); course (academic / food item on a menu).
3.5.1.9 La collocation lèxica: / Lexical collocation:
- Adjectius: gradable o non-gradable (absoluts): very handsome; *very fantastic; absolutely
gorgeous/marvellous.
- Altres combinacions: amb verbs: do a favour, make the bed, take a plane / get on a bus /
get in the car; play music, do work; amb preposicions: in May vs. on the 2nd of May; at
hospital vs. in hospital; on Friday vs. by Friday…
3.5.2. Morfosintàctics
Elements constituents de l’oració
3.5.2.1 El substantiu
3.5.2.1.1 Tipus i morfologia (gènere i nombre) dels substantius
- Substantius comptables (amb formes de singular i plural) chocolate–chocolates, coffee–
two coffees, i incomptables (invariables) advice, news, homework, knowledge, music,
mathematics [tots ells amb concordància singular del verb]; arms (weapons), clothes,
thanks, scissors, pyjamas, trousers, people, police [tots ells amb concordància plural del
verb].
- Concrets i abstractes: hope–hopes ; life–a life.
- Formes diferents per a diferent gènere: horse–mare,bull–cow.
- Plurals irregulars (mouse–mice, child–children), formes invariables (news, scissors);
people (sing.)–peoples (pl.)/ people (pl. de person).
- Acord verbal d’alguns noms col·lectius: company, crew, audience, committee, jury,
police (sing. i pl.).
3.5.2.1.2 El sintagma nominal i la complementació del nom substantiu: a long-sleeved Tshirt.
- El substantiu com a complement del nom: en posició atributiva: a red-brick holiday home,
a short-term contract. Altres: the shop round the corner, a trip around the world, the girl in
the blue dress.
3.5.2.2 Els determinants
3.5.2.2.1 Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article: I love cats, I love the theatre;
Parents should love their children, the parents who came to the meeting suggested; See
you next Friday; Love is more important than money; The Internet has changed our lives.
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3.5.2.2.2 Quantitatius (partitius, quantitatius, indefinits...) i formes comparatives: one,
two…; several; enough, both, many, a few, almost, a lot, lots of, no, neither...; (a) few,
fewer, fewest; (a) little, less, (the) least; much-many, more, (the) most...
3.5.2.2.3 Ús dels determinants amb substantius singulars o plurals: determinants que
requereixen un substantiu singular: this / that, a, another, either, neither, each, much, less,
every; determinants que requereixen un substantiu plural: both, these, those, a few, many,
several, few, other, two, three, etc. Each of, neither of i either of regeixen un substantiu
plural amb un verb singular: neither of the answers is correct.
3.5.2.2.4 Expressions partitives: a loaf of bread, a slice of cheese, three cartons of milk,
two bags of crisps.
3.5.2.3 Els pronoms
3.5.2.3.1 Els pronoms relatius: that, who, which, whom, whose; where.
3.5.2.3.2 Els pronoms possessius: casos especials: a friend of mine, it’s one of Susan’s,
he stayed at Margaret’s (place).
3.5.2.3.3 Els pronoms quantitatius i formes comparatives: much, many, more, (the) most,
a few, fewer, the fewest.
3.5.2.3.4 Els pronoms distributius: each, either, neither...
3.5.2.3.5 Els determinants com a pronoms (demostratius, quantitatius, indefinits): all,
some, none; each, both; either, neither. (There is one for each; Both were welcome; I like
neither).
3.5.2.4 L’adjectiu
3.5.2.4.1 Adjectius substantivats: the rich, the poor, the elderly.
3.5.2.4.2 Gradable i absolute: very handsome; absolutely wonderful.
3.5.2.4.3 So i such: such a nice dress, such annoying neighbours, so beautiful.
3.5.2.4.4 Collocations freqüents: adverbi + adjectiu: fast asleep, completely sure, badly
hurt, pretty good.
3.5.2.4.5 Ordre dels adjectius dins el sintagma: després del numeral o quantitatiu, l’ordre
dels adjectius és: opinió, talla, forma, edat, color, origen i material: it’s a long narrow
plastic brush; an incredible old Chinese painting.
3.5.2.4.6 Ús de la preposició ‘in’ amb els adjectius superlatius: It’s the longest bridge in the
world.
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3.5.2.5 El verb
3.5.2.5.1 La complementació del verb. Verbs transitius i intransitius. Transitius dobles: I
was given a book
3.5.2.5.2 Formes no personals: Construccions amb infinitiu (amb to i sense), -ing participle
i –ed participle.
- Regits pel verb que precedeix: I decided to go / I considered going.
3.5.2.5.3 Verbs copulatius.
- Verbs predicatius: estàtics i de canvi (It’s hot in here; It’s getting hot).
- Estat: be; look, seem, appear: (You look happy, It appears to be easy).
- Canvi d’estat, resultat: become, turn, turn out: (We became best friends. His face turned
red. The party turned out to be a success).
- Verbs amb complements adjectius: fall asleep, lay flat, stand still, taste good, grow tired.
- Altres construccions copulatives: V + SN + Adj. find, consider (I found the test difficult.
They considered him (to be) the best for the job).
3.5.2.5.4 Verbs amb partícules: multi-word verbs –phrasal and prepositional–, amb dues o
tres partícules, separables o inseparables. I’ve always looked up to my older brother, I
can’t put up with this kind of behaviour.
3.5.2.5.5 Verb patterns (verbs seguits de preposició, infinitiu, -ing o that-clause).
- Make, let seguits de complement i d’infinitiu. Present i passat: They made me work in the
sun all day. She let her child go out alone.
3.5.2.5.6 Modalitat.
- Verbs modals: Els seus significats bàsics, seguits de l’infinitiu present o passat. must,
have to, can (be able to), should, used to, will, would, ought to, may, might, mustn’t,
shouldn’t, could (was able to).
- Algunes construccions alternatives als modals: you don’t have to pay now; she was
supposed to break the news to them; you’d better finish it now; I’d rather you came early
tomorrow; I wish I could speak to her before the meeting.
3.5.2.5.7 Veu passiva.
- Formes complexes (temps passats, perfectes i progressius): I was given a key / I have
been informed / I was being ignored.
- Construccions amb have i get: have / get sth done: I had my hair dyed / I got my car
serviced.
- La passiva amb els transitius dobles: She was given an award / He has been shown how
to do it.
3.5.2.5.8 Temps i aspecte (formes simples, perfectes i progressives).
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- El present simple, el present progressive i el present perfect: I run two miles a day to
keep fit; I’m running as fast as I can; I’ve run ten miles this week; I have been running for
an hour.
- El simple past, el past progressive i el past perfect (simple i progressive): usos i
contrastos (I waited for an hour; I was waiting outside; I had been waiting for an hour when
you arrived).
- Altres formes d’expressió del temps passat, present i futur amb matisos de significat:
used to, would per al passat; tend to per al present; be about to, per al futur, etc.
- Verbs de pensament, percepció, i ús de les formes progressives: I think / I am thinking; I
don’t know; *I am not knowing...
3.5.2.6 Les preposicions i les locucions preposicionals
- Lloc: in/inside, at the end of, next to, above, below... (at the bank / in the bank / on our
planet / it’s inside the box / at the end of the street / on the corner / in the corner / next to
the station / the rock was in the middle of the road…
- Temps: in, on, at, since, until; during, for, since, ago...
- Moviment: across, down, into, out of, through..
3.5.2.7 Els adverbis i les locucions adverbials
- Freqüència: normally, often, occasionally, hardly ever, seldom, once in a while.
- Manera: carefully, dangerously; in a silly way, in a friendly way; fast, hard, late.
- Temps: afterwards, at last, eventually, nowadays ,once, in the end, soon, lately, recently.
- Lloc (ubicació, direcció i moviment, acompanyant diversos verbs): nearby, over there, in
here, inside/ outside, behind, somewhere, everywhere, nowhere, anywhere, up, down,
north, south, towards, abroad.
3.5.2.7.1 Funció: Adjuncts: Unfortunately, she is busy; He went jogging in Central Park; I
enjoyed it very much; Complements circumstancials: He treated us badly.
3.5.2.7.2 Posició dels adverbis i adjuncts en l’oració: posició inicial (perhaps they’ll arrive
this evening), medial (she hardly knew him) i final (I left the bedroom and ran downstairs);
L’ordre dels adverbis en l’oració és aquest: de manera, lloc, temps/freqüència i finalitat:
She sings softly every day at night time to comfort her child. Els adjuncts admeten
diverses posicions, depenent de la importància dels elements segons els parlants: On
weekdays I normally eat quickly in the kitchen over there with my family / I normally eat
quickly on weekdays when I am over there with my family.
L’oració
3.5.2.8 L’oració simple
3.5.2.8.1 Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració. It surprises me to see so many
people outside in this weather..
3.5.2.8.2 Reply questions / Short answers / Tag questions . Casos especials més
freqüents de les tag questions: Let’s go to the cinema, shall we?; Open the window, will
you?
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3.5.2.8.3 L’oració exclamativa: What a bore!; He’s so brave!; He’s such a gentleman!.
3.5.2.9 L’oració composta
3.5.2.9.1 La coordinació
- Oracions conjuntives (It rained, and snowed later on, and it was too cold to play outside).
- Oracions juxtaposades (It was so crowded there, I just didn’t know what to do).
- Oracions disjuntives (He neither came nor phoned).
- Oracions adversatives (I think he is right, although I didn’t say it at the time).
3.5.2.9.2 La subordinació
- Oracions subordinades substantives: What she said was true.
Amb formes no personals del verb: Laughing at people’s defects is a very rude thing to do.
- Oracions subordinades adjectives o de relatiu (defining i non-defining).
Oracions de relatiu amb preposició: The school I went to; the man she danced with.
Oracions de relatiu reduïdes: The girl dressed in red...; The children playing ball...
- Oracions subordinades adverbials:
Temporals: We’ll laugh while we can; Do it as soon as he finishes
Concessives: Although I haven’t worked much, I feel tired.
Causals: They had to stop playing because the lights went out.
Consecutives: The weather was pretty bad, so we could not go out.
3.5.2.9.3 Els verbs específics en l’estil indirecte: complain, deny, insist, suggest: He
complained about the air conditioning; She denied stealing the phone; They insisted on
paying upfront; She suggested that we should wait an hour.
3.5.2.9.4 Oracions condicionals. Els quatre tipus bàsics (zero conditional, first conditional
second conditional, third conditional) i mixed conditional sentences: If I had known it was
your birthday, I would have bought you a cake; You should have told your mum the truth.
3.5.3. Fonètico-fonològics
3.5.3.1 Combinacions de sons.
3.5.3.1.1 Combinacions vocàliques (diftongs): bear vs. beer; hear vs. head; now vs. own;
loud vs although.
3.5.3.1.2 Combinacions consonàntiques (consonant clusters): inicials: stress, special;
through; finals: bunch, nest, texts, things.
3.5.3.2 Processos fonològics (encadenació, elisió, etc.): int(e)rest, diff(e)rent, the firs(t)
three, you shouldn’ (h)ave, tell (h)im.
3.5.3.3 Accent, ritme i entonació
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- Patrons d’accentuació d’elements lèxic aïllats (a black bird vs a blackbird; a green house
vs. a greenhouse).
- El ritme: síl·labes i accents: Paul played games vs. Peter painted pictures.
3.5.3.4 Homòfons: paraules d’ús freqüent amb diferent ortografia i significat, però la
mateixa pronunciació: write/right [raɪt] / flew/flu [ fluː].
3.5.3.5 Contrast accentuació de paraula segons la seva funció: nom vs verb o adjectiu vs
verb: ‘record/to re’cord, ‘import/to im’port
- Canvi de la síl·laba tònica en la derivació: ‘photograph / pho’tographer.
- Canvi d’accent segons la funció de la paraula: ‘produce (n) / to pro’duce (v).
3.5.3.6 Mots d’ús freqüent amb pronunciació similar i que es poden confondre (parònims):
quiet/quite; desert/dessert.
3.5.3.7 Weak forms dels elements gramaticals (articles, preposicions, pronoms, auxiliars,
etc.): This one’s for me; I talked to him about it.
3.5.3.8 Grafemes muts: foreign, column , debt, doubt, knot, know, half, island, scene.
3.5.3.9 Diftongació vs. vocal (curta) + doble consonant o oclusiva al final de síl·laba:
writing/written; a plane/plan, planned.
3.5.4 Ortotipogràfics
3.5.4.1 Representació gràfica de fonemes i sons.
3.5.4.1.1 Regularitats més freqüents entre grafies i sons. Diferents grafies per a un mateix
so: London, must, blood; catch, chocolate, culture, future... Diferents sons per a una
mateixa grafia: grafia “a” a marmalade (tres sons diferents), “o” a London.
3.5.4.1.2 Pronunciació del sufix –ed per al passat i participi passat de verbs regulars:
worked, moved, wanted.
3.5.4.1.3 Homògrafs: paraules d’ús freqüent amb la mateixa ortografia però amb
pronunciació diferent segons el significat (i a vegades la funció): lead, live, real.
3.5.4.2 Ús dels signes de puntuació en diàlegs, cites, i casos especials (cometes, guió,
dos punts): ‘I’ll leave now’, he said; There are loads of things to do – for example, you
could play golf.
3.5.4.3 Ús del guionet en paraules compostes: a three-week stay; a fifteen-year-old.
3.5.4.4 Ús de l’apòstrof: consolidació (contraccions, ‘s genitive amb plurals i noms acabats
en s, x, ...): an hour’s drive; James’s son; the boss’s new car, students’ complaents.
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3.5.4.5 Ortografia de les contraccions: verbs auxiliars i modals, les formes negatives :
would / ‘d, must not / mustn’t; oughtn’t, won’t…
3.5.4.6 Abreviatures i sigles (institucions…): VAT, MP, PM.
4. Criteris d’avaluació
1. Comprèn i elabora textos escrits breus o d'extensió mitjana, coherents i d’estructura
simple adaptats a contextos habituals, en registre formal, neutre o informal. Pot cometre
errors sintàctics i lèxics.
2. Comprèn i produeix textos orals monològics o dialògics breus o d’extensió mitjana,
coherents i d’estructura simple i clara, fent un ús bàsic de diferents registres (formal,
neutre o informal). Pot cometre errors importants o li pot caldre adaptar el missatge, quan
les demandes comunicatives són més complexes o quan aborda temes o situacions poc
freqüents en situacions menys habituals, recorrent, en aquest cas, a circumloquis i
repeticions.
3. Demostra en la comprensió i producció de textos orals o escrits i en actes de mediació
el coneixement de les convencions socials; de la kinèsia i la proxèmia; de les condicions
de vida; de les relacions interpersonals; dels costums i els valors i dels aspectes
socioculturals i sociolingüístics de les cultures on es parla l’idioma, relatius a la vida
quotidiana, adequant el text o la pròpia actuació, als contextos respectius i segons la
modalitat discursiva, respectant les normes de cortesia més freqüents; en un registre
formal, neutre o informal.
4. Utilitza estratègies adequades per a la comprensió del sentit general, la informació
essencial, els punts i les idees principals, i els detalls més rellevants del text oral o escrit.
Per exemple, adaptant la modalitat i velocitat de lectura i/o inferint del context (lingüístic i
paralingüístic) el significat d’algunes paraules o expressions que desconeix. Generalment
ho fa correctament i sense dificultat.
5. Utilitza estratègies adequades per a la producció de textos orals i escrits. Per exemple,
en la interacció i producció escrita, fa un guió o esquema per organitzar la informació de
les idees, o copia models segons els gèneres i tipus de text. En la interacció i producció
oral, adapta el missatge i repara la comunicació, fent pauses per donar-se temps per
pensar, reformulant el que s’ha dit, corregint el propis errors o demanant ajuda a
l'interlocutor per mantenir-hi la interacció.
6. Identifica les intencions comunicatives i sap adaptar la producció i interacció oral i
escrita de manera adequada, utilitzant de manera correcta els patrons discursius més
freqüents i els exponents corresponents a les funcions comunicatives principals i més
habituals.
7. Organitza el text oral o escrit de manera simple i clara, amb un propòsit comunicatiu,
adequant-lo a les macrofuncions textuals (narració, descripció, exposició, instrucció i
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argumentació), al gènere (conversacional, informatiu, instructiu, etc.) i al tipus de text
(correu electrònic, blog, carta, missatge de veu, etc.).
8. Utilitza, en general adequadament, els mecanismes o recursos més comuns de cohesió
textual, enllaçant una sèrie d’elements breus, concrets i senzills, per crear una seqüència
cohesionada i lineal, amb l’ús, per exemple, d'un repertori suficientment ampli de
connectors i marcadors discursius i conversacionals, de la juxtaposició, la repetició lèxica,
l’el·lipsi, la dixi (personal, espacial i temporal) i/o l’entonació.
9. Reconeix i utilitza sense dificultat, oralment i per escrit, el lèxic d’ús freqüent de temes
coneguts, generals, quotidians o relacionats amb interessos personals, educatius o
professionals, en situacions habituals o quotidianes.
10. Es comunica amb una fluïdesa acceptable utilitzant un repertori memoritzat de frases i
fórmules, amb pauses per buscar expressions o organitzar el discurs, i reformulant o
aclarint el que ha dit.
11. Pronuncia i entona de manera clara i intel·ligible, encara que resulta evident l’accent
estranger. Pot cometre errors de pronúncia que no interrompen la comunicació, i els
interlocutors poden haver de sol·licitar repeticions de tant en tant.
12. Utilitza de manera adequada els signes de puntuació i les regles ortogràfiques més
comuns, així com les convencions formals més habituals de redacció de textos, tant en
suport paper com digital.
13. Identifica i transmet amb claredat i eficàcia, oralment o per escrit, la informació clau de
textos llargs, clars i ben estructurats expressats en un llenguatge senzill sobre temes
d’interès actual, personal, sempre que pugui comprovar el significat d'algunes
expressions, malgrat les limitacions lèxiques. Acomoda el seu discurs als interlocutors
encara que no sempre ho faci de manera fluida.
14. Demostra, en situacions on cal mediació, el coneixement dels costums, les actituds i
els valors que prevalen en les diferents comunitats en què es parla l’idioma i col·labora
amb els interlocutors amb interès i empatia, per facilitar la comprensió entre els
participants. Fa de mediador sense incorreccions serioses de comportament, encara que
pot recórrer a estereotips culturals.
15. Interactua oralment i per escrit, de manera senzilla, en intercanvis cara a cara i en
línia, clarament estructurats, utilitzant, si escau, fórmules o gestos simples per prendre o
mantenir el torn de paraula i col·labora a la creació de significat comparant, contrastant i
integrant informació de diferents fonts i distingint informació fiable d’informació no fiable.
A vegades tendeix a concentrar-se en la pròpia producció dificultant la participació de
l’interlocutor, o mostra algun titubeig a l’hora d’intervenir quan l’interlocutor acapara la
comunicació.
16. Utilitza estratègies adequades per transmetre el missatge amb claredat i eficàcia com
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ara fer preguntes simples però rellevants, per obtenir la informació bàsica o
complementària que necessita; fa comparacions senzilles i directes amb allò que creu que
poden conèixer els interlocutors; repeteix o reformula de manera més senzilla o una mica
més elaborada la informació per aclarir o fer més comprensible el missatge als receptors;
pren notes amb la informació necessària que considera important per traslladar als
destinataris; cerca la informació necessària amb anterioritat per tenir-la disponible.
17. Interactua amb el comportament adequat segons el mitjà i el destinatari a través de
les tecnologies digitals, coneix la utilitat i els avantatges de cada eina digital i adapta la
informació d'acord amb l'eina escollida, col·labora a distància i sap donar i rebre feedback
per construir continguts de forma col·laborativa.
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