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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
Setembre de 2018

4

CURRÍCULUM LOMCE CATALUNYA
NIVELL INTERMEDI B1
XINÈS
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.
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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.
- 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.

Setembre de 2018

7

CURRÍCULUM LOMCE CATALUNYA
NIVELL INTERMEDI B1
XINÈS
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.
- 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.
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- 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.
- 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.
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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.
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 de subjectes: 好的工作他找不到，不好的工作他又看不上
repeticions de verbs o de predicat:他想去，我也想去。我既喜欢喝啤酒，又喜欢喝葡萄酒。我昨天
去了机场，今天也去了
sinònims: en xinès no és habitual buscar sinònims per evitar repeticions, les repeticions en sí són
una eina de coherència.
antònims:有好处也有坏处; 好的方面…… 坏的方面……
hipònims i hiperònims: 家电(洗碗机、电冰箱、平板电视、烤面包机),工作合同(长期合同、短期合
同、永久合同)
metàfores i metonímies:吃食堂, 晒太阳,老狐狸
proformes lèxiques: 这/这个/这个东西/这件事情; 那/那个/那个东西/那件事情;
referències semàntiques basades en el coneixement del món: “三高”人群, 白领.
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- Procediments sintàctics:
anàfora (referència a elements esmentats en el discurs o presents en el context) i catàfora
(referència anticipada a un element o una part del discurs)这/这个/这样, 那/那个/那样, 人称
代词（你, 我, 他, 她, 它）
el·lipsi (absència d’un element del discurs; malgrat l’absència, l’element és interpretable
pel context): 我同意你说的（话）, 最重要的（事情）是…… ，我不去学校，要去（学校）
的话你去（学校）
3.2.2.4 Relacions semàntiques entre les parts del text.
Els marcadors discursius i els connectors:
- Organització global del text:
marcadors per iniciar: 首先, 第一
per ordenar: 首先, 其次,第一, 第二, 第三, 最后
per concloure o resumir: 总的来说, 总之
per acabar: 最后
- Posicionament de l’emissor: 今天我想跟大家谈一谈......, 就我来说/对我来说/在我看来...
- Tractament de la informació:
reformulació:也就是说, 具体来说
exemplificació: 比如说, 比方说
introducció de temes: 关于/至于/根据
- Connectors per relacionar parts del text:
sumatius: 除了......以外，还有......;甚至; 连......也……
contrastius: 相反
causatius: （之所以）…...是因为......; ……的原因是......; 由于
consecutius:所以; 因此
condicionals: 要是......（的话）; 如果; l’omissió de connectors condicionals
finals: 为了; 以便; （之所以）…...是为了......
temporals:然后; 终于
concesius: 无论/不管……; 虽然; 即使; 哪怕……也/都/还......
- Marcadors propis del discurs oral:
demanda de confirmació o acord: 你同不同意, 你认为呢;你怎么看; 你有什么看法
advertència: 需要注意的是......
acord: 我同意你的看法/你说的
desacord: 我并不同意; 我的想法不太一样
tancament: 好了; 就说到这儿; 就谈到这儿吧
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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.
3.4.1Comprensió 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.
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- 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.
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,
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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.).
- 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...).
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- 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).
-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:
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- 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
- 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.
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- 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
3.5.1 Lèxico-semàntics
Lèxic més freqüent referit a camps semàntics bàsics i el relacionat amb els documents
que apareguin i els interessos de l’alumnat. Repertoris lèxics i utilització adequada dels
mateixos (producció i comprensió) en els contextos a que es refereixen els objectius
especificats per a cada nivell.
3.5.1.1 Famílies lèxiques
- sinònims: 热情/热心
- antònims: 大方/小气, 积极/消极
- mots polisèmics: 发, 放
- homònims: shì 世, 试, 式, 饰, 势, i homògrafs: 摔倒（倒dǎo, abocar）, 倒垃圾（倒dào,
llençar）
- homomorfes: 当然（dāng）/上当（dàng）, 将要（jiāng）/将领（jiàng）
3.5.1.2 Paraules compostes i derivades
- prefixos 房东/房客/房租/房价
- sufixos 恐怖片/动画片/侦探片/西部片/科幻片
3.5.1.3 Abreviacions i sigles
家电（家用电器）, 电邮（电子邮件）, 押一付三（付三个月的房租和一个月的押金）, 网购
（网上购物）, PPT（幻灯片）, PM2.5（污染颗粒）
3.5.1.4 Onomatopeies: 嘀嗒, 砰, 喵喵
3.5.1.5 Préstecs i mots d’origen estranger: 奥斯卡奖, 拜拜, 磅
3.5.1.6 Frases fetes, dites, refranys i locucions fixes: 炒鱿鱼, 开夜车, 穿小鞋, 那又怎么
样？, 高楼大厦, 物美价廉
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3.5.2 Morfosintàctics
Elements constituents de l’oració
3.5.2.1 Substantius
3.5.2.1.1 Tipus de substantius
- propis i comuns, concrets i abstractes: 影响, 看法, 朝向, 外观, 应用, 家电
- de temps: 一辈子, 前途, 当季, 上旬, 月底, 一开始/当初
- de lloc: 幼儿园, 市中心, 剧院
- de posició: 国内, 生活中, 本地
3.5.2.1.2 Morfologia del substantiu: noms amb prefixos, noms amb sufixos, reduplicació
del substantiu: 人人,家家
3.5.2.2 Els determinants (morfologia i posició)
3.5.2.2.1 Classificadors
- classificadors nominals: 部, 壶, 片, 束, 场, 份, 篇, 所, 款
- duplicació dels classificadors nominals: per expressar ¨cadascun¨: 个个, 件件; per
expressar ¨d’un en un¨: 一个一个, 一本一本
- classificadors verbals: 顿, 趟
3.5.2.2.2 Quantificadors
- numerals múltiples: 一倍, 三倍, 多两倍
- fraccions: 三分之一, 五分之二
- percentatges: 百分之二十五
- decimals: 二点二四, 三点零零六
- números aproximats: 六百上下, 大约三百个
- números que expressen l’excés 三十几岁, 三个多星期, 三十多个学生
- d’altres: 另一个, 这几本书
3.5.2.3 Pronoms (morfologia i posició)
3.5.2.3.1 Expressió d’indefinició amb els pronoms interrogatius amb l’estructura:
¨想吃什么就吃什么¨, ¨你去哪儿,我就去哪儿¨, ¨想什么时候去就什么时候去¨
3.5.2.3.2 Pronoms enumeratius:
什么的; 这样的
3.5.2.3.3 D’altres:
其它, 别的, 这样, 那样, 这么, 那么, 怎么办
3.5.2.4 Adjectius (morfologia i posició)
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3.5.2.4.1 Tipus d’adjectius: que descriuen la forma: 深, 厚, 新颖; que descriuen el caràcter:
有趣, 积极, 悲观, 负责; que descriuen l’estat d’un moviment o d’una acció: 整齐, 糊里糊涂,
故意, 乱七八糟, 开明, 齐全
3.5.2.4.2 L’ús de la partícula estructural 的 i l’adjectiu: 我想买屏幕大一点儿的, 一款很实用
的应用
3.5.2.4.3 El grau: 气得要死, 好得不得了, 再合适不过了
3.5.2.4.4 Posició: 我看清楚了, 好得很
3.5.2.5 Verbs
3.5.2.5.1 Tipus de verbs
- verbs monosíl·labs: 踩, 退, 罚, 签, i bisíl·labs: 发现, 购买, 合租, 比较
- verbs transitius:保持, 产生, 承受, ditransitius: 帮助, 逼, 选, i intransitius: 请假, 骨折, 节食
- verbs d’acció: 收拾, 摔, 打
- verbs d’activitat mental: 考虑, 理解, 了解
- verbs d’estats que expressen canvis o desenvolupament de processos: 变化, 结束, 发生
- verbs direccionals:进, 出, 过
- verbs formats de verb+objecte离合词: 帮忙, 出事, 退货, 创业, 上瘾, 吃亏
- verbs causatius amb subjecte animat: 叫/求/让 i amb subjecte inanimat 使/令/印
3.5.2.5.2 Els verbs modals: 会, 敢, 肯, 愿意
3.5.2.5.3 Verbs especials (que expressen judici, valor, gustos o preferència): 希望, 认为,
以为, 相信, 偏爱
3.5.2.5.4 Els complements del verb
- el complement resultatiu: 短, 断, 焦, 伤, 成, 整齐, 倒, 骨折, 遍, 够
- el complement direccional compost: 起来, 上来, 过来, 下去
- el complement de quantitat (durada, freqüència,…): 两段, 一场, 好几顿
- el complement potencial: V + 得/不 + 了 / 住 / 起 / 着 / 动
3.5.2.5.5 Usos extensius del complement direccional. Expressió de l’aspecte perfectiu i
imperfectiu
- continuatiu: 说下去, 读下去
- incoatiu: 起来（V + 起 + c. directe + 来）: 笑起来, 冷起来, 唱起歌来, 生起气来, 下来: 天黑
下来
- resultatiu: 看出来, 认出
- logratiu: 背下来, 10公里跑下来
- eliminatiu: 剪下来, 脱下
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- aditiu: 画上去, 戴上
- quedatiu: 写下来, 留下
- d’altres aspectes espefícics: 醒过来, 昏过去
3.5.2.6 Les partícules
3.5.2.6.1 Els canvis de la partícula modal 啊: 呀, 哇, 哪
3.5.2.6.2 La partícula modal 吧: 算了吧, 你看吧
3.5.2.6.3 的 en funció de partícula modal reforçant l’afirmació: 他一定会喜欢的,你的病会好
的。
3.5.2.6.4 的 com a partícula estructural en funció de relatiu: 你昨天看的电影很有意思,我不
明白你说的。
3.5.2.6.5 La partícula estructural 地:很快地跑到学校, 一点一点地打毛衣
3.5.2.6.6 La partícula aspectual durativa 着: 看着他, 在沙发上坐着, 两只手抱着
3.5.2.7 Preposicions
3.5.2.7.1 Formes: Simples: 里,上, i locucions preposicionals fixes: 在......中, 在......下, 与/
跟......一起
3.5.2.7.2 Funcions:
- indiquen l’objecte: 关于/至于, 和/跟/与, 替, 把, 由, 对
- expressen causa, motiu o finalitat:为, 为了
- expressen inclusió o exclusió: 除了
- expressen manera: 通过, 经过
- expressen “segons”: 按照, 根据/据
- expressen comparació: 跟/同/和
entre altres
3.5.2.8 Adverbis
3.5.2.8.1 Tipus d’adverbis
- de temps: 曾经, 当初, 原来, 终于, 一直, 都（已经）
- de grau: 尤其, 十分, 挺, 不断, 大概
- d’extensió: 到处, 全, 光, 还
- de freqüència: 偶尔, 通常
- de negació i afirmació: 的确, 确实, 是否, 肯定
- de mode: 幸亏, 难道, 反正, 仍然/还是, 到底
- d’estat: 忽然/突然
3.5.2.8.2 Morfologia d’alguns adverbis (adjectiu + 地): 高兴地, 特别地, 故意地
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3.5.2.8.3 Alguns adverbis que poden precedir el subjecte: 也许, 首先, 通常
3.5.2.8.4 Locucions adverbials (sobretot els chengyu成语): 对我来说, 相比之下, 翻来覆去
地
L’oració
3.5.2.9 L’oració simple
Estructura de l’oració
3.5.2.9.1 L’oració bimembre (subjecte + predicat)
- oracions amb un predicat verbal especial:
l’oració amb 把 i c. direccional: 把外套脱下来, i c. resultatiu: 把书放到桌上, i c. de grau:把
衣服堆得乱七八糟, i c. de quantitat: 把电影看了好几遍, o duplicació del verb:把手洗一洗;
l’oració passiva amb 被/让/叫: 菜都叫他给吃掉了;
l’oració amb element de doble funció amb 叫/让/使: 医生让我每天吃三次药;
l’oració existencial: 村子的前面有着大片的农田;
l’oració amb construccions verbals amb sèrie i el verb 有/没有: 有很多邮件要回, 没有房子
住;
l’oració passiva segons sentit: 钱花光了, 手机丢了, 饭做好了, 花瓶打碎了。
- l’oració comparativa:
expressió de la comparació amb la preposició 比/不比 i el complement de grau: 他英语并
不比我说得更流利,他去的地方比我多得多。
expressió de la comparació amb la preposició 比 i el complement de quantitat: 他比我大10
岁, 我比他早到了15分钟。
la construcció 一天比一天, 一年比一年, 一代比一代
expressió de la comparació amb el verb 没有/没 amb o sense complement de grau: 我的
裙子没有你的那么贵, 我没他走得那么快, 他这个人没有你说的那么麻烦。
expressió de la comparació amb la preposició en negatiu 不如 amb o sense complement
de grau: 北京不如上海那么国际化, 我住得不如你离公司近。
expressió de la igualtat amb 像: 她像妈妈一样照顾我。
expressió de la igualtat amb la preposició 跟......一样/不一样: 中文的语法跟英语很不一
样。
l’ús de 更:今天比前两天更热。
3.5.2.9.2 Declarativa afirmativa i negativa
- la doble negació per emfatitzar 不是不+V，而是......）, 不 + verb modal + 不: 我不是不想
吃，实在是吃不下了。
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- la construcció 是......的 per emfatitzar: 我是相信你的, 办成这件事是很困难的。
3.5.2.9.3 La interrogativa retòrica
- amb les construccions （难道）+（不/没）+ V + 吗？:难道你还想去吗？, 这件事他没告诉
你吗？
3.5.2.9.4 Exclamativa
- usos dels adverbis de grau 多/多么/那么/这么+adj.: 多美啊！, 那么难的考试！
- usos de les partícules modals 啊/了: 太棒了！, 真累啊！, 好吃极了！
- usos dels pronoms interrogatius: 这什么天气啊！, 哪儿的话！, 怎么办啊！
3.5.2.9.5 Imperativa afirmativa i negativa
- la duplicació del verb o verb+一下 per expressar un ordre: 你看一下/你看看。
- verb + c. direccional per expressar un ordre: 你站起来！, 说下去！
- l’ús de 不必/不需要 per expressar ¨no cal, no és necessari¨: 你不必去医院。
- l’ús de 别 en lloc de 不要 en el sentit de ¨no facis...¨: 你别喝酒了。
- imperativa negativa no explícita: 小心滑倒 (que vol dir 小心,别滑倒)
3.5.2.10 L’oració composta
3.5.2.10.1 La subordinació
- causals: 由于, 因此, 之所以, 是因为
- hipotètiques: 假如......那么/就......
- adversatives: 虽然/尽管......可是/但是/却......, ......，不然......
- condicionals: 只要......就......, 只有......才......, 无论/不管......都/也......
- finals: 为了, 为, 是为了
- concesives: 就算/就是/即使......也......
3.5.2.10.2 La coordinació
- oracions conjuntives o associatives: 还, 是......不是......, 不是......而是......, 一面......一
面......, 一方面......一方面......
- oracions successives: 首先......然后......, 一开始......接着......, 后来......, 再......就......
- oracions progressives: 并且, 况且, 也/还/更, 甚至
- oracions alternatives: 要么......要么......, 不是......就是......, ......吧......，......吧......
3.5.2.10.3 L’oració condensada
- les construccions 越来越...... i 越......越......
- condicional condensada: 东西不好不要, 他去我就不去, 贵就别买。
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3.5.3 Fonètico-fonològics
3.5.3.1 Precisió en la pronunciació dels tons, sobretot exercicis de contrast:
误会/舞会, 凉快/两块, 亲吻/请问, 老板/老伴, 睡觉/水饺
3.5.3.2 Precisió en la pronunciació dels sons
- consonants声母: zh, ch, sh, r, z, c, s, j,
- semiconsonants声母: y, w
- vocal韵母: e, ü
3.5.4 Ortotipogràfics
3.5.4.1 Ortogràfics
- ortografia de pinyin amb apòstrof
- ortografia dels caràcters: radicals similars: 衤/礻; caràcters que comparteixen el mateix
radical: 钟/钱/钻; regles de escriptura; ordre d’escriptura dels traços
- ortografia dels signes de puntuació: l’ús de 逗号，, 顿号、, 书名号《》, 省略号......, 引号
“”, etc.
- composició i l’ús de parràgraf
3.5.4.2 Ortotipogràfics
- formats de cartes informals i semi-formals
- normes d’aliniació en redaccions a mà i en digital
- sagnats i línies en blanc
- canvis de línia
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.
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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,
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.
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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.
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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