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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.
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- Consciència de la importància de l’avaluació com a instrument que permet regular el
procés d’aprenentatge.
- 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:
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- 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.
- 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.
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- 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.
- 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.
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- 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.
- 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
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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.
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 (Spero che non ci siano errori nel mio testo, un testo
letto riletto cento volte); sinònims (Riconosciamo il nostro errore. Uno sbaglio lo possono
fare tutti.) i antònims (Portatemi il colpevole, vivo o morto); hipònims (Mangia la mela! La
frutta fa bene!) i hiperònims (Compro sempre le arance e i limoni, perché gli agrumi fanno
bene); metàfores (È sposato, ma ha perso la testa per una sua collega) i metonímies
(Mangia molto: è davvero una buona forchetta); proformes lèxiques (Ma che roba è? Di
cosa vogliamo parlare?); referències semàntiques basades en el coneixement del món
(andare a letto con le galline, gettare la spugna, all’acqua di rose).
- Procediments sintàctics: anàfora (referència a elements esmentats en el discurs o
presents en el context: (Paola, la vedo spesso...); catàfora (referència anticipada a un
element o una part del discurs: (Lo so che domani partirai...); el·lipsi (absència d’un
element del discurs; malgrat l’absència, l’element és interpretable pel context: Giovanni
studia medicina e Francesca architettura...).
3.2.2.4 Relacions semàntiques entre les parts del text.
Els marcadors discursius i els connectors:
- Organització global del text: marcadors per iniciar (Senti, scusa, dica/dimmi, caro Paolo,
c’era una volta... ), per ordenar (innanzitutto, prima di tutto, in primo luogo, in secondo
luogo, inoltre...), per concloure o resumir (quindi, allora, perciò, pertanto...), per acabar
(insomma, infine, per finire).
- Posicionament de l’emissor: secondo me, dal mio punto di vista, credo/penso che...
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- Tractament de la informació: reformulació (cioè, in altre parole, anzi, o meglio),
exemplificació (per esempio, in questo modo, infatti); introducció de temes (per
cominciare, a questo proposito, cambiando argomento, partendo dal presupposto/
dall’idea...).
- Connectors per relacionar parts del text: sumatius (e, anche, inoltre, non solo... ma
anche...), contrastius (ma, però, mentre, invece, nonostante, tuttavia, comunque...),
causatius (dato che, siccome, poiché, dal momento che...), consecutius (che, così,
cosicché, di modo che...), condicionals (se, purché, qualora, nel caso che...), finals
(affinché, perché, al fine di, per...), temporals (quando, mentre, non appena, finché...).
- Marcadors propis del discurs oral: demanda de confirmació o acord (hai capito?; è
chiaro? davvero? credi? cosa vuoi/intendi dire? ma dai!...), advertència (senti un po’,
guarda che, parli sul serio?...), acord (eh sì, proprio cosí, va be’, d’accordo, esatto...),
desacord (macché! figurati! neanche per sogno...), tancament (insomma, è tutto, basta, e
basta cosí...).
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
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- 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)
- 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
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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.
3.4.1Comprensió 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;
- 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.
Setembre de 2018

13

CURRÍCULUM LOMCE CATALUNYA
NIVELL INTERMEDI B1
ITALIÀ

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...);
- 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.).
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- 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.
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).
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-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.
- 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
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- 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.
- 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
Lèxic i aspectes semàntics
3.5.1.1 Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida quotidiana
especificats per a aquest nivell (identificació personal i aptituds, professions, tipus
d’habitatge, serveis prestacions socials, entorn, relacions familiars i de parentiu, festes i
tradicions, tradicions i celebracions, comerç i turisme, salut, canvis en l’estructura social...)
3.5.1.2 Famílies lèxiques: sinònims (lavoro/mestiere/professione...), antònims
(scarso/abbondante, noioso/avvincente ...).
3.5.1.3. Paraules compostes més comuns (fantascienza, madrelingua, capolavoro...) i
derivades: prefixos (neonato, agriturismo, plurilingue, disarmare...) i sufixos
(sera/serata/serale/serataccia, indietro/indietreggiare...)
3.5.1.4 Abreviacions (ecc., PS., Dott....). Sigles i acronims (Aids, RAI, TV, vip, ....).
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3.5.1.5 Interjeccions: proprie (ehi! ahi! oh! eh! mah! boh!!...); improprie (bene!, evviva!,
peccato!, accidenti!, ottimo! su! ...). Locuzioni interiettive (mamma mia! uffa! oddio!
povero/a me/te...! per carità!, Ffgurati!...) i onomatopeies (bau bau, tic tac, din don...).
3.5.1.6 Mots transparents (mai, gente). Falsos amics (salire, licenziarsi, affettare, raro...).
Interferències lèxiques més freqüents (guai, ritornare, asilo; presupposto…)
3.5.1.7 Préstecs i mots d’origen estranger (shampoo, look, baby sitter, quiz…)
3.5.1.8 Frases fetes, dites, refranys (Non avere peli sulla lingua, chi va piano va sano e va
lontano, essere al verde…). Locucions i expressions fixes: colpo di fulmine, a buon
mercato, fissare un appuntamento, condividere appartamento...).
3.5.2 Morfosintàctics
3.5.2.1 El substantiu
- Tipus de substantius: comptable (ragazza, sedia, profumo...), incomptable (sale, miele,
acqua...), concrets (casa, albero, ospedale...), abstractes (bontà, bellezza, coraggio...),
col.lectius (gente, bosco, bestiame…).
3.5.2.1.1 Morfologia del substantiu: gènere;
-casos especials (il collega/la collega, l’arancio/l’arancia,..);
-nombre - cia/- gia (le ciliegie; le piogge; le camicie) -co/ -go (albergo/ghi; sindaco/ci...),
altres plurals irregulars (analisi, brindisi, crisi, bar, gru...)
3.5.2.2 Els determinants (morfologia i posició)
3.5.2.2.1 Articles
-article determinatiu: usos de l’article determinatiu per determinar un nom que implica la
noció d’unicitat o d’un valor genèric (l’uomo, l’universo...); d’abstracció (l’amicizia, la
libertà…); de substantivació (il perché, il bello...); ús amb els dies de la setmana i les dates
(il 25 aprile, il venerdì è un giorno faticoso…).
-article indeterminatiu: usos de l’article per elements que formen part d’una categoria (un
gelato al limone, un gesto di solidarietà…); per conceptes comptables, mesures o porcions
de substàncies incomptables (Vuoi un caffè?, un giorno di questi, un gelato al limone...);
valor intensificador (Ho una fame…!).
3.5.2.2.2 Demostratius: consolidació i ampliació dels continguts introduïts en el nivell
bàsic; formes reforçades (quel negozio lì, quel bell’uomo, questo qui...); amb valor neutre
(di questo ne parliamo dopo, quello non mi va giù…)
3.5.2.2.3 Possessius: amb referència a un sostantiu (i miei, uno dei nostri, dite la
vostra...).; ús de proprio (Luca è geloso delle proprie cose…)
3.5.2.2.4 Indefinits: qualche, ogni, nessuno, niente
3.5.2.2.5 Quantificadors:
- Numerals (il ventesimo secolo, doppio senso...). Expressions fixes (fare due/quattro
passi, due/quattro) chiacchiere, in due parole...).
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- Altres quantificadors: partitius (un etto di prosciutto, un po’ dei tuoi soldi...); quantitatius
(tanto, così grande, tutto quanto...); indefinits (qualche, alcuni, nessuno, niente, ogni,
ognuno, qualunque, qualsiasi ...).
3.5.2.3 El pronoms (morfologia i posició)
- Els pronoms personals subjecte: presència/absència i posposició (l’ha detto lui, lo porto
io, lei parte per Parigi, lui parte per Milano…); sé reflexiu (Pensa solo a sé, portare con
sé...); .
- Pronoms directes, indirectes i combinati.
- Posició dels pronoms àtons: casos particulars i ordre amb algunes formes verbals
(dirglielo, fallo, non lo fare…).
- Úsos i funcions dels pronoms ci (pleonàstic: non ci vedo più, non ci capisco niente...)
i ne (me ne vado, cerca di uscirne).
- Els relatius (che, il/la /quale, cui, il/la cui, dei quali /di cui...).
- Els interrogatius: quale/i che(Quale borsa preferisci?, Che libro stai leggendo?) Quanti/e
(Quanti di voi amano il mare?) Chi (Chi viene in gita?)
- Els exclamatius: chi (A chi lo dici!); che (che noia!)
3.5.2.4 L’adjectiu
- Morfologia de l’adjectiu: gènere, nombre regular i irregular (-co/-go, -ista. -cida- -ita,
-asta); invariables (pari, rosa, viola, antifurto…).
-Grau: El superlatiu absolut -issimo i irregularitats: -co/-ca, go/-ga (bianca-bianchissima/,
lungo-lunghissimo). El superlatiu relatiu precedit de l’article determinatiu (la più veloce) i
acompanyat de la preposició di/tra-fra (la più veloce tra le colleghe).
- Expressió de la comparació (inferioritat/superioritat/igualtat/desigualtat). Ús de di i che.
- Comparatius i superlatius orgànics (buono, migliore, ottimo...).
-Expressions comparatives (bianco come un lenzuolo) i superlatives (innamorato
perso/cotto...). Intensificació de l’adjectiu mitjançant tutto (tutto matto) o repetició (alto
alto).
- Adjectius i adverbis relatius: meglio-migliore/peggio-peggiore.
3.5.2.5. El verb
3.5.2.5.1 Tipus de verbs: regulars i irregulars més freqüents. Normes fonamentals de
derivació verbal.
-Formes personals i no personals. (Sembra, è giusto, è meglio che, è un peccato che...).
3.5.2.5.2 Temps i aspecte. Consolidació de l´ús de les formes verbals de l’indicatiu:
present, imperfecte, futur i passato prossimo, del subjuntiu present, del condicional
present i de l’imperatiu.
- Introducció del passato remoto, (verbs regulars i irregulars més freqüents), i del
congiuntivo imperfetto.
- La combinació dels temps verbals en passat.
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- El període hipotètic de la possibilitat.
- Veu (activa i passiva).
- Modalitat (perífrasis verbals stare per / sul punto di).
3.5.2.5.3 Els verbs pronominals (farcela, smetterla, andarsene, crederci, prenderle..)
3.5.2.6 Les preposicions
- Funcions. Consolidació de l’ús de les més freqüents: a/in/ per/su de direcció i
localització; da/ fra... de temps; di atributiu, partitiu, d'origen, de matèria, de temps; da de
procedència, de direcció, de localització, de temps, de finalitat.
- Ús de di/da/per.
- Locucions prepositives d’ús més freqüent (in modo da, di qua, a sinistra/destra di, nel
mezzo di, d'ora in poi, di tanto in tanto, per niente, senza dubbio, a proposito di...).
3.5.2.7 Els adverbis
Morfologia d’alguns adverbis: formació amb els sufixos -mente, -oni (sinceramente,
velocemente, carponi) i excepcions (ugualmente, altrimenti, violentemente);
-grau (forte-fortissimo; lentamente- lentissimamente, bene/meglio, ...).
3.5.2.5.1 Tipus d’adverbis:
-Adverbis de temps: ancora, già, ormai,... Ús contrastiu de finalmente/ alla fine i de
allora/adesso (narració i discurs).
- Funció de ecco (ecco Gianni, ecco qui, ecco che...).
-Locucions adverbials: un sacco di; ad un tratto, alla svelta; per un pelo; per caso;
senz’altro …
3.5.2.8 L’oració
3.5.2.8.1 L’oració simple
Tipus d’oració simple:
- Declarativa afirmativa i negativa (Sull'autostrada (non) c'era molto traffico).
- Interrogativa diretta (Che fai?) e di cortesia (Ti dispiacerebbe accompagnarmi?).
- Exclamativa i optativa (Non posso crederci!, Ah, se la mamma fosse qui!).
- Imperativa (Smettila!).
- Dubitativa (Probabilmente verrà domani, Non è detto…. )
3.5.2.8.2 L’oració composta
La coordinació:
- Oracions declaratives (vado al mare, cioè a rilassarmi, si comporta male, fa delle cose
strane, in altre parole è impazzito…)..
- Oracions juxtaposades i coordinades (Ho aperto la porta. Non c’era nessuno, La mattina
esco di casa e faccio colazione al bar…)
- Oracions disjuntives (Sabato sera andremo al cinema o a teatro...).
- Oracions adversatives (Puoi mangiare di tutto, però non devi esagerare...).
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- Oracions conclusives (Piove, quindi non andremo al parco...).
La subordinació:
- Oracions subordinades substantives (È evidente che sono stanchi, Si dice che Omero
fosse cieco, È facile lavorare con voi…).
- Oracions subordinades adjectives o de relatiu (Tutti cercano il cane, che si è perso...).
- Oracions subordinades adverbials (temporals: Prima che tu parta, voglio presentarti i
miei genitori, Mentre eravamo in vacanza, i ladri hanno svaligiato la casa, Appena arriva
l’estate, vado in spiaggia…): condicionals: (Se sai la verità, dimmela…); causals: (Andrò al
cinema da solo, dato che nessuno vuole venire con me, Siccome siamo in ritardo,
prendiamo il taxi…); finals: (Lo hanno chiamato affinché risolvesse il problema, Ero lì per
controllare la situazione…) concessives: (Sebbene sia molto anziano, ha un’ottima salute,
Anche se era malato, è andato a lavorare...).
3.5.3 Fonètico-fonològics
3.5.3.1 Fonètica i fonologia
- Sons i fonemes vocàlics: combinacions. Diftongs i triftongs (guerra, guida, quiete).
- Sons i fonemes consonàntics: Consonants simples (mangiato, zanzara, libro, vacanze...)
i consonants geminades (donna, anno...). Funció de les consonants geminades (nonononno; copia-coppia, cane-canne). Agrupacions: gl (figlio); sc (sciopero, conscio).
-Discriminció dels sons: [ʧ] cielo/[ʤ] gelo, [l] palla- [ʎ] paglia, [ʎ]aglio-/j/Caio, aiuto…
3.5.3.1.1 Processos fonològics: ensordiment (azione), sonorització (riso). Fonemes propis
de l’italià: [v] labiodental (valigia); /k/ velar (chicco); /t/ alveopalatal (bacio).
3.5.3.1.2 Accent, ritme i entonació
- Patrons tonals d’elements lèxic aïllats (ábitano; avevámo). Pronunciació de la s "impura"
al principi de paraula (Spagna, scoglio…)
-Patrons tonals de l’oració. Aspectes bàsics del ritme i l'entonació de la frase: interrogativa
i exclamativa, assertiva (mángiatela!, mangiátevela!...).
3.5.4 Ortotipogràfics
3.5.4.1 Ortografia i aspectes gràfics
- Ús dels caràcters en les seves diverses formes (majúscules: arrivederLa, ScriverLe,
inviarVi, minúscules, cursiva, etc.).
- Representació gràfica de fonemes i sons.
- Paraules homògrafes (la/là, ne /né, se/sé…)
- Elisió i truncament (l’albero, l’ho visto, qual, po’...)
3.5.4.2 Convenció de puntuació en textos de caràcter informal (cartes, e-mails).
4. Criteris d’avaluació
1. Comprèn i elabora textos escrits breus o d'extensió mitjana, coherents i d’estructura
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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
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,
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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
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.
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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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