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1. Definició de nivell i objectius
1. Definició de nivell
El Nivell Intermedi B2 té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma
en situacions habituals i també algunes de més específiques o complexes en els àmbits
personal, públic, professional i educatiu, receptivament i productivament, tant de forma
parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics, amb la suficient
fluïdesa i naturalitat perquè la comunicació es faci gairebé sense esforç 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 complexos conceptualment
i lingüísticament en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli amb
expressions idiomàtiques d’ús comú que permeti percebre i expressar matisos de
significat, sobre temes generals, actuals, del propi interès o del camp d’especialització del
parlant.
1.2 Objectius generals de nivell
1. Utilitzar l’idioma amb eficàcia, de forma fluida i amb un grau elevat de precisió, en un
ventall ampli de situacions de la vida quotidiana, d’aprenentatge i d’altres, i com a mitjà
d’expressió personal, mostrant cert domini dels seus aspectes formals i discursius, un
grau elevat d’adequació del discurs a la situació comunicativa i una certa riquesa lèxica.
2. Optimitzar el coneixement dels valors d’altres cultures, havent-los contrastat amb els
valors propis, amb l’objectiu d’afavorir i enriquir la comunicació.
3. Utilitzar les estratègies lingüístiques i d’aprenentatge desenvolupades, per reflexionar i
corregir els propis errors i mancances en l’expressió i en la comprensió, tant orals com
escrites.
4. Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials de la llengua i dels diferents
registres. Reconèixer i entendre diferents varietats de la llengua.
5. Continuar l’aprenentatge de la llengua objecte d’estudi de forma autònoma un cop
acabats els estudis d’aquest nivell.
6. Integrar i combinar el conjunt de les competències, habilitats, estratègies i actituds que
formen part del bagatge personal previ o adquirit al llarg del procés d’aprenentatge d’un o
més idiomes, per desenvolupar una competència plurilingüe i pluricultural.
7. Reconèixer el potencial de les tecnologies digitals com a mitjà per a l’expressió,
interacció, col·laboració i creació de continguts i coneixement.
1.3 Objectius per activitat de llengua
Recepció
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Comprendre amb suficient facilitat el sentit general, la informació essencial, els punts
principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds tant implícites com explícites
de textos orals i escrits, textos llargs i de certa complexitat, conceptualment i
estructuralment complexos, que tractin sobre temes diversos de caràcter general,
personal o dins del camp d’interès o especialització propi, sempre que els parlants dels
textos orals articulin a una velocitat normal, en alguna varietat estàndard de la llengua i a
través de qualsevol canal, i fins i tot quan les condicions d’audició no siguin bones i
sempre que se’n puguin rellegir les seccions difícils i que l’autor escrigui en alguna varietat
estàndard de la llengua i usi expressions idiomàtiques d’ús comú.
Producció
Produir i coproduir textos orals i escrits d’una certa extensió, clars, ben organitzats, prou
detallats i adequats a l’interlocutor i al propòsit comunicatiu específics, sobre una àmplia
sèrie de temes diversos d’interès general, personal o dins del camp d’especialització
propi, en una varietat de registres i estil estàndard i independentment del suport i del
canal, amb una correcció que li permeti comunicar-se amb eficàcia utilitzant
apropiadament una gamma àmplia de recursos lingüístics propis de la llengua i adequant
amb eficàcia el registre i l’estil a la situació comunicativa. Pel que fa a la producció oral,
amb una pronunciació i entonació clares i naturals, i un cert grau d’espontaneïtat i de
fluïdesa tot i que encara pugui cometre errors esporàdics que, essent-ne conscient, pot
corregir.
Interacció
Participar de forma activa en converses i discussions, orals o escrites, i comunicar-se
espontàniament amb parlants de la llengua estrangera, tant cara a cara com en línia, en
una àmplia gamma de temes generals, acadèmics, professionals o de lleure, amb un bon
control gramatical i sense gaire senyal d'haver de restringir el que vol dir, adoptant un
nivell de formalitat adequat a les circumstàncies. Interactuar amb una certa fluïdesa,
precisió, eficàcia i espontaneïtat.
Mediació
Mediar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües en situacions tant
habituals com més específiques i de més complexitat en els àmbits personal, públic,
educatiu i ocupacional, animant a participar en la conversa i a crear una cultura
comunicativa comuna. Reformular amb detall un text complex però ben estructurat, per a
un mateix o bé per a una altra persona, simplificant-lo o amplificant-lo amb diferents
finalitats: 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
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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 aquella
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 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
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 cadascú és el 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 i 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 els altres estudiants i els
professors.
- Reconeixement del fet que el treball en grup i cooperatiu dona 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.
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- 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 es produeix.
- 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 noves tecnologies com a mitjà
d’aprenentatge i d’intercanvi lingüístic i cultural.
- Consciència de la importància d’aportar els coneixements lingüístics propis, com a
mediador, 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’alumne 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 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 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:
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- 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; demanar transmetre 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; fer compliments; lamentar un fet; compadir-se; expressar
condol.

- Intercanvi de coneixements i d’informació: Afirmar; negar; anunciar (projectes,
decisions...); assentir; dissentir; classificar; comparar; confirmar la veracitat d’un fet;
confirmar i demanar confirmació; postil·lar; corroborar; desmentir; expressar curiositat;
descriure les qualitats físiques i valoratives de persones, objectes, productes, llocs,
situacions, activitats, esdeveniments, procediments, processos i canvis; donar, oferir i
demanar informació; demanar i donar indicacions; expressar coneixement o
desconeixement; expressar dubte i certesa; identificar/-se; narrar fets o esdeveniments
passats puntuals i habituals; descriure estats i situacions presents; expressar
esdeveniments futurs i prediccions a curt, mitjà i llarg termini; recordar alguna cosa a algú,
comprovar i expressar si es recorda una cosa; rectificar; fer avisos i advertiments; acusar;
defensar; exculpar.
- Expressió del gust i de la preferència, de la satisfacció i del desgrat: Expressar desig,
rebuig, desinterès, interès, indiferència, aprovació, desaprovació; elogiar; menysprear;
recriminar, retreure, renyar.
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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,
confiança, desconfiança envers algú; expressar l’estat físic, de salut o d’ànim; ansietat,
diversió, avorriment, esperança, dolor, alleujament, irritació, preocupació, sorpresa, temor,
tranquil·litat, resignació, vergonya.
- Expressió de l’opinió, de l’acord i del desacord, del dubte i de la hipòtesi: Demanar,
expressar i argumentar una opinió o creença amb diferents graus de fermesa; expressar
acord i desacord; objectar; queixar-se; reclamar; replicar; rectificar; rebatre; expressar
certesa, dubte, escepticisme, incredulitat; formular conjectures, condicions i hipòtesis
sobre esdeveniments presents, passats i futurs; predir; suposar; valorar un fet com a
probable o improbable, a causa o conseqüència d’un altre, com a contingent o com a
versemblant.
- Expressió de la necessitat, de la intenció i de la voluntat de fer alguna cosa: Demanar
alguna cosa; sol·licitar, suplicar 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;
admetre; consentir; convidar; prometre, jurar; retractar-se; expressar intencions i decisions
sobre accions futures.
- Formulació de consells, de suggeriments i d’oferiments: Demanar consell, aconsellar i
desaconsellar; recomanar; avisar; advertir; prevenir algú en contra d’alguna cosa o d’una
persona; animar i desanimar, proposar, suggerir; expressar el desig que algú faci alguna
cosa; recordar alguna cosa a una persona; convidar; oferir alguna cosa; oferir, acceptar o
refusar 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; donar
ordres; persuadir, dissuadir; prohibir; exigir; demanar que es faci alguna cosa; demanar un
favor, necessitat o obligació; demanar, donar i denegar permís; restringir; censurar;
amenaçar; intimidar; demanar autorització, autoritzar i denegar autorització.
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,
Setembre de 2018

9

CURRÍCULUM LOMCE CATALUNYA
NIVELL INTERMEDI B2 ESPANYOL
necessitat, possibilitat, probabilitat, voluntat, permís, obligació, prohibició, intenció,
coneixement, dubte, esperança, intenció, certesa).
- Relacions lògiques entre estats, processos i activitats: conjunció, disjunció, oposició,
contrast, concessió, comparació, condició, causa, conseqüència, finalitat, resultat,
correlació, alternança, equivalència, inclusió, exclusió.
3.2 Competència i continguts discursius
Coneixement, comprensió i producció del text com a unitat mínima de l’activitat lingüística
(discurs oral i discurs escrit) produït en un àmbit concret.
3.2.1 Adequació al context
Relació del text amb el context:
- Elements que formen part del context: participants (característiques, relacions entre ells,
intenció comunicativa), situació (canal, lloc, temps).
- Elements contextuals que condicionen el discurs oral i escrit: tipus de text; format i
estructura; varietat i registre (llengua oral/llengua escrita; registre formal/informal; neutre;
varietat estàndard/no estàndard); tema (enfocament i contingut); selecció d’elements
sintàctics i lèxics; elements fonètico-fonològics o ortotipogràfics.
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: El libro que estoy leyendo es muy interesante, es un texto del siglo pasado
y una de las obras más imortantes del escritor...
- Sinònims i antònims: escaso–poco / frío-gélido / transparente-cristalino
- Hipònims i hiperònims: árboles: manzano, almendro, peral
- Metàfores i metonímies: un proyecto en pañales, recorrer el río de la vida, leer un García
Márquez
- Proformes lèxiques: chisme, cuestión, tema, punto, idea
- Referències semàntiques basades en el coneixement del món: leer la letra pequeña, le
quedan dos telediarios
Procediments sintàctics:
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- Anàfora (referència a elements esmentats en el discurs o presents en el context):
Cerraron la fàbrica, lo que supuso el despido de la plantilla.
- Catàfora (referència anticipada a un element o una part del discurs); el·lipsi (absència
d’un element del discurs; malgrat l’absència, l’element és interpretable pel context: Al
terminar la sesión dijo esto: que nadie se quedaría sin saber la solución).
3.2.2.4 Relacions semàntiques entre les parts del text.
Els marcadors discursius i els connectors:
Organització global del text:
- Marcadors per iniciar: me gustaría empezar diciendo, querría empezar con, quiero
presentar...; i fórmules per iniciar cartes: Muy señor mío, Estimado col·lega, El motivo de
esta carta...
- Marcadors per ordenar: en primer/segundo/tercer lugar, a continuación, además, por un
lado, por (el) otro
- Marcadors per concloure o resumir: resumiendo, en pocas palabras, en síntesis, para
concluir, en conclusión
- Marcadors per acabar: así que, y para acabar; finalment, pues bien, lo dejamos aquí, y
esto es todo, gracias por la atención
Posicionament de l’emissor: desde mi punto de mi vista, a mi modo de ver, sinceramente
Tractament de la informació:
- Reformulació: mejor dicho, dicho de otro modo, me parece que no me he explicado bien,
lo que yo quería decir es que...
- Exemplificació: para poner un ejemplo, a modo de ejemplo, para citar un caso
- Introducció de temes: por cierto, el motivo de esta carta..., en relación a...
Connectors per relacionar parts del text:
- Sumatius: además, asimismo, así como
- Contrastius: mientras que, a pesar de eso, no sólo... sino que..., sin embargo, por el
contrario.
- Causatius: debido a, ya que, a causa de (que), gracias a, el hecho de que, por culpa de,
- Consecutius: por consiguiente, en consecuencia, a consecuencia de, por todo ello
- Condicionals: a condición de que, excepto que, salvo que, en caso de que, simepre y
cuando, siempre, solo si, con tal de (que)
- Finals: a fin de (que), con el objeto de (que), para que + subjuntiu
- Temporals (enumeració, seqüenciació temporal): en primer lugar, primero, segundo,
después, a continuación, por último, para terminar
Marcadors propis del discurs oral:
- Demanda de confirmació o acord: Sí, claro / No hombre, no / Sí, ya lo entiendo, ya /
¿Me explico? / No sé si me he explicado bien /¿A ti qué te parece? / ¿Tú qué opinas? /
¿Estás de acuerdo con...?
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- Advertència: piense que, tenga en cuenta que, no se/te olvide/s que, en el caso de que...
nos veremos obligados a...
- Acord: por supuesto, evidentemente
- Desacord: estoy totalmente en desacuerdo, no comparto
- Tancament: para acabar, finalmente, y esto/eso es todo, pues bien, podemos dejar en
este punto
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’estudiant 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.)
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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.)
- Estereotips i tabús.
- Sentit de l’humor.
Llenguatge corporal
- Gestos, postures i expressions facials
- Ús de la veu
- Contacte visual, físic i proxèmic
Convencions socials i rituals
- Fórmules de cortesia, tractament i ús dels registres
- 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: la recepció, la
producció, la interacció i la 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.
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3.4.1 Comprensió oral i escrita
3.4.1.1 Textos i àmbits d’ús
Activitats de producció de textos orals i escrits:
- de l'àmbit personal, públic, professional, educatiu;
- en un registre informal, semiformal i formal;
- en llenguatge estàndard i articulats de manera clarament estructurada;
- sobre temes generals, concrets i abstractes, relacionats amb la vita quotidiana,
l'aprenentatge, l’actualitat, la feina o amb el propi interès;
- de diferents macrofuncions (narració, descripció, argumentació, exposició, instrucció);
- de diferents tipus de textos: anuncis, declaracions, converses informals i formals, debats,
tertúlies, xerrades, correus electrònics, cartes, piulades, missatges escrits o de veu, notes,
informes, notícies, presentacions, reportatges, entrevistes, articles, contes, novel·les,
cançons, poemes, assajos, instruccions d’ús, catàlegs, prospectes, llibres de text,
diccionaris bilingües i monolingües, obres de referència i consulta, pel·lícules,
espectacles, publicitat, tires còmiques, acudits...);
- cara a cara, per televisió, davant d’una audiència, per telèfon o altres mitjans tècnics, 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
- Deducció, inferència i formulació d’hipòtesis 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
3.4.2.1 Textos i àmbits d’ús
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Activitats de producció de textos orals i escrits:
- de l'àmbit personal, públic, professional, educatiu;
- en un registre informal, semiformal i formal;
- en llenguatge estàndard i articulats de manera clarament estructurada;
- 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: històries, anècdotes, presentacions preparades, informes, converses
informals, formals i transaccionals, debats, tertúlies, sol·licituds, entrevistes, enquestes,
notes, apunts, formularis, CV, cartes informals i formals, cançons, poemes, contes, textos
literaris, anuncis, missatges, 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 (p.e.
modificar paraules de significat similar, definir o parafrasejar un terme o expressió), paralingüístics o paratextuals (p. e. demanar ajuda; assenyalar objectes, usar díctics 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).
- Composició i articulació del discurs, integrant elements verbals i no verbals al missatge.
- 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’assoliment: provar expressions noves sense bloquejar la comunicació,
ajustant el nivell de la tasca a l’alça.
Avaluació i reparació
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- 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 es 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 la persona interlocutora 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
S’entén 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
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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, escriure un informe amb les decisions
preses en una reunió.
- Explicació de dades. Per exemple, interpretar i descriure de manera fiable informació
detallada a diagrames o gràfics complexos sobre temes del seu interès.
- Resum, comparació i explicació de la informació principal d'un text.

- Traducció oral de textos complexos sobre temes del seu interès i traduccions escrites
clarament estructurades en llenguatge d’ús corrent.
- Presa acurada de notes en conferències i reunions.

- Resposta personal a un input oral, escrit o multimodal. Per exemple, descriure les seves
emocions respecte a una obra o fotografia i descriure què ha evocat aquestes emocions.
- Anàlisi i crítica de textos creatius. Per exemple, comparar dues obres tenint en compte
els temes, els personatges i les escenes, buscant similituds i contrastos.
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 de forma eficient i no intrusiva,
reconduint el tema, discutint, sintetitzant el punt de vista del grup, focalitzant l'atenció i proposant
acords.
- Foment del desenvolupament d'idees animant a trobar una solució, a justificar les seves idees o a
relacionar-les amb el tema.
- Facilitació de l’entesa en un espai pluricultural i/o en situacions delicades i desacords apreciant
perspectives, aclarint malentesos, discutint punts de vista i adaptant la seva actuació.
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 els 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
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- Explicació de nous conceptes 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
3.5.1 Lèxico-semàntics
3.5.1.1 Repertoris lèxics relacionats amb una àmplia gamma de temes generals, concrets
i abstractes, i amb els àmbits de la vida quotidiana, que es refereixen als objectius
d’aquest nivell.
3.5.1.2 Famílies lèxiques (sinònims, antònims i mots polisèmics). Vulgarismes, argot d’ús
freqüent, cultismes i neologismes.
- Sinònims: hacer, realizar, produir, crear, dar, entregar
- Antònims: claro/sombrío, juventud/vejez
- Polisémico: el capital de una empresa / la capital del país, la columna de un Periódico /
tiene un problema en la columna, bolsa de plástico / cotizar en la Bolsa de Madrid
- Vulgarismes: Ven p’acá, estoy cansa’o
- Argot freqüent: ¡Vaya rollo de peli!, menudo marrón
- Cultismes: Ha tenido un lapsus en clase, ha tenido que pagar la plusvalía del piso
- Neologismes: ecosistema, holograma
3.5.1.3 Paraules compostes i derivades. Formació de paraules per derivació. Prefixos i
sufixos.
- Compostes: quitamiedos, aguafiestas
- Derivació: blancura, enfermizo
- Prefixos i sufixos: contradecir, extraordinario, seriedad, portazo
3.5.1.4 Abreviacions, símbols i sigles.
- Abreviacions: Cta (cuenta), fdo. (firmado), cap. (capítulo)
- Símbols: el IVA sube el 21%, 20 céntimos de euro / 0,20 euros
- Sigles: AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), BOE (Boletín Oficial del
Estado), FMI (Fondo Monetario Internacional), IVA (impuesto valor añadido)
3.5.1.5 Interjeccions i onomatopeies: ¡Hala!, ¡Venga!, ¡Qué dices!, ¡Bla, bla, bla!, ¡Pumba!
3.5.1.6 Frases fetes amb pronoms sense referent: dárselas de..., pasarlas canutas
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3.5.1.7 Dites i refranys més freqüents: hablar por los codos, no hay mal que por bien no
venga
3.5.1.8 Col·locacions: descorchar la botella, en vía de desarrollo, levantar una prohibición,
cometer un delito.
3.5.2 Morfosintàctics
Elements constituents de l’oració
3.5.2.1 El substantiu
Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi B1, d’acord amb
els objectius d’aquest nivell.
3.5.2.1.1 Tipus de substantius.
3.5.2.1.2 Morfologia del substantiu.
- Gènere i nombre. Casos especials: los lunes, las tijeras
- Substantius de doble gènere: el / la mar
- Introducció a la sufixació apreciativa: bombazo, botellón
- Concordança ad sensum: el postre y el café son gratis / la mayoría de los estudiantes no
faltan a clase
3.5.2.2 L’adjectiu
Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats en el nivell intermedi B1, d’acord
amb els objectius d’aquest nivell.
3.5.2.2.1 Prefixació d’adjectius: antisistema, mutinacional
3.5.2.2.2 Anteposició i posposició de l’adjectiu. Usos de l’anteposició en el llenguatge
periodístic i poètic. Canvis de significat segons la posició: menuda noticia, mujer menuda
3.5.2.2.3 Substantivació de l’adjectiu. Ús de l’article determinat i del neutre lo: lo fantástico
3.5.2.2.4 Concordances especials: Tiene los ojos y la piel claras
3.5.2.2.5 Concordança ad sensum: Un grupo de alumnos salió tarde
3.5.2.2.6 Canvis de funció de l’adjectiu (substantivació, usos adverbials): El alto es el más
rápido / habla bajo
3.5.2.2.7 Gradació del adjectiu lo + adjectiu (que): funcionament, substantivació i
concordança: Todos saben lo inteligente que es
3.5.2.2.8 Introducció als adjectius amb sufixació apreciativa: grandullón, pequeñajo
3.5.2.2.9 Graus de comparació: comparatius cultes (celebérrimo), superlatius (extrafino),
superlatiu absolut per repetició: Un coche nuevo, nuevo
3.5.2.3 Els determinants
Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi B1, d’acord amb
els objectius d’aquest nivell.
3.5.2.3.1 Articles
- Usos dels articles definits i indefinits i les regles de presència/absència: No como carne /
La carne de ternera gallega está cara
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- L’article neutre: valors i usos: Lo major / lo importante
- Substantivació d’adjectius, adverbis, connectors (el porqué) i verbs: el alemán / el
mañana serà major / el saber no ocupa lugar
3.5.2.3.2 Demostratius
Oposicions entre tots ells:
- Usos díctics: Acababan de entrar los dos gemelos, Juan y Pablo: este llevaba pantalón
corto y aquel largo
- Anafòrics discursius: ello quiere decir, y eso que, con todo y con eso
- Posposició dels díctics i diferents valors: el niño este
- Locucions amb demostratius: de eso nada
3.5.2.3.3 Possessius
- Combinació de possessius amb altres determinants: possessius/articles: Este coche
nuestro es una buena compra / Esas son mis dos mejores opciones
- Usos de propio: casa propia, el propio autor
- Locucions amb possessius: Cada uno a lo suyo
3.5.2.3.4 Indefinits
- Valors genèric, abstracte, sustantivador: Cuando uno vive en la ciudad tiene más
posiblidades
- Usos de cualquiera i combinació amb altres indefinits: Cualquiera puede aprender a
conduir, no es un libro cualquiera
- Usos de: cierto, demás, varios, tal, tales: Ciertos compañeros no vinieron / Es una una
noticia cierta / Un tal García preguntó por ella / Nunca he oído tal cosa
3.5.2.3.5 Quantificadors
- Numerals: ordinals , multiplicatius, partitius, distributius, col·lectius i romans:
El vigésimo congreso / La factura de la luz es el triple del mes pasado / Una quinta parte
de la población
- Sufixes en –ena: Una veintena de personas
- Concordança anteposició: Todavía hay bastante paro en Cataluña
- Numerals i articles: El primero de la clase
- Universals (Introducció). Cada, cualquier, cualquiera: Dos de cada tres mujeres tienen
formación superior / Cualquier alumno puede presentarse al examen
- No universals: contrast un/algun: ¿Hay algún medico en la sala? / Hay un medico en la
clase
- Inclusius: Incluso él ...
3.5.2.3.6 Referir-se a un substantiu ja identificat a través de l’ús d’articles, demostratius,
possessius i indefinits sense substantiu: Llegaron todos los participantes a la meta y
alguno tuvo que ser atendido por los médicos
3.5.2.4 Els pronoms
Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi B1, d’acord amb
els objectius d’aquest nivell.
3.5.2.4.1 Pronoms personals subjecte:
- Valors de tú/usted. Voseo.
- Consolidació i ampliació de les regles de presència/absència del pronom subjecte.
3.5.2.4.2 Complement directe i complement indirecte.
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- Consolidació i ampliació de la combinació de dos pronoms (CI/CD) i de la reduplicació
del complement directe.
- Lo per a atributs: Lo bonito es terminarlo bien.
- Sistematització de l’ús de la preposició a amb el complement directe de persona: Visité a
Juan.
- Leísmo de persona: Le llamé
- Pronom àton CI (me, te, le): presència, absència i canvis de significat: tocar la guitarra /
tocarle el turno
- Jerarquització d’ordenació de pronoms: Se me perdió...
3.5.2.4.3 Usos de se:
- Medial: Se abrió la puerta
- Impersonal: Se habla español
- Involuntarietat (se me, te se...): Se me ha parado el reloj
- Verbs amb canvi semàntic: encontrar-encontrarse
3.5.2.4.4 Pronoms amb preposició. Consolidació i ampliació dels continguts
desenvolupats al nivell intermedi B1, d’acord amb els objectius d’aquest nivell.
- Usos freqüents de mismo, si, consigo: Me engañé a mí mismo / Habla consigo mismo
3.5.2.4.5 Locucions amb pronoms: Tú mismo / Cada uno a lo suyo.
3.5.2.4.6 Pronoms relatius. Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al
nivell intermedi B1, d’acord amb els objectius d’aquest nivell.
- Diferència entre explicativa i especificativa: El ganador del Premio Planeta, el cual no se
presentó al certamen, dará una entrevista mañana / Me gustan los poemas que escribió
en su juventud
- Quien /quienes: variació de número, amb i sense antecedent, funció de subjecte o
complement: Quien sufre dificultades valora la vida de forma distinta.
- Adverbis relatius: Llegó por donde nadie se lo esperava / La fiesta fue el 16 de julio,
cuando ya todos estaban de vacaciones
- Cuyo/cuya: La casa cuyo jardín estaba abandonado se vendió el mes pasado
- Cuanto/a: Recibirá más de cuanto ha pagado
- Èmfasi de ser amb relatiu: Ese es el que te ha llamado
- Consolidació i ampliació del relatiu amb preposició i determinant (ésa que, con aquellos
que, de los cuales, sin la cual): El agua es un elemento sin el cual no podemos sobrevivir
- Usos amb indicatiu/subjuntiu: Quiero un producto que sea bueno
3.5.2.5 El verb
Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi B1, d’acord amb
els objectius d’aquest nivell.
3.5.2.5.1 Present d’indicatiu: present històric.
3.5.2.5.2 Imperfet d’indicatiu: consolidació de tots els usos (periodístics, relat de somnis,
conatius...)
3.5.2.5.3 Pretèrits indefinit, perfet, imperfet i plusquamperfet d’indicatiu: Consolidació i
ampliació d’usos i contrast.
3.5.2.5.4 Plusquamperfet d’indicatiu: anterioritat i posterioritat.
3.5.2.5.5. Futur perfet i imperfet d’indicatiu. Consolidació i ampliació d’usos. Contrast entre
ambdós futurs.
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3.5.2.5.6 Condicional simple i compost. Consolidació i ampliació d’usos.
3.5.2.5.7 Imperatiu afirmatiu i negatiu. Consolidació i ampliació d’usos.
3.5.2.5.8 Present de subjuntiu. Consolidació i ampliació d’usos.
3.5.2.5.9 Pretèrit perfet de subjuntiu: Conjugació i usos
3.5.2.5.10 Pretèrit imperfet de subjuntiu. Conjugació i usos.
3.5.2.5.11 Pretèrit plusquamperfet de subjuntiu. Conjugació i usos.
3.5.2.5.12 Contrast d’ús dels modes indicatiu i subjuntiu en present i passat.
3.5.2.5.13 Formes no personals del verb: infinitiu, gerundi i participi compostos.
Conjugació i usos.
3.5.2.5.14 La veu passiva i la passiva reflexa (conjugació i usos): Los cuadros de Picasso
fueron trasladados a Málaga para la nueva exposición restrospectiva del pintor / Se
hacen fotocopias en color
3.5.2.5.16 L’estil directe e indirecte. Canvis corresponents als subjectes i a la correlació de
temps i modes.
3.5.2.5.17 Verbs de règim preposicional: estar de acuerdo con, compremeterse a, estar
obligado a, convertirse en, disponer de, enfrentarse a
3.5.2.5.18 Correlació temporal: condicionals, subordinades: Iremos excepto que llueva /
Aseguraron que irían excepto que no pudieran
3.5.2.5.19 Perífrasis verbals d’infinitiu, de gerundi i de participi: usos. Haber de, hay que/
tener que, deber/deber de, seguir cerrado/seguir comiendo, tener preparado/estar
preparando
3.5.2.5.20 Ser i estar: Consolidació i ampliació del contrast.
- Diferència de significat amb adjectius: Es claro/está claro, es listo/está listo, es malo/está
malo
- Anticipació de ser amb relatius: Es Juan el que lo ha propuesto
- Usos de ser per localitzar espacialment i temporal: EL examen es en al aula 35
3.5.2.6 Les preposicions i les locucions preposicionals
Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi B1, d’acord amb
els objectius d’aquest nivell.
- Sistematització dels usos de por / para
- Usos de: según, excepto (que), incluso: Según el portavoz del gobierno... / Incluso
Pedrolo sabe...
- Usos més freqüents i lexicalitzats de: ante, bajo, tres: Ante esta situación, no hay nada
que hacer / Lo hizo bajo presión / Va tras la pista...
3.5.2.7 Els adverbis i les locucions adverbials
Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi B1, d’acord amb
els objectius d’aquest nivell.
- Restriccions: adjectius que no poden formar adverbi en –mente: gentilicis.
- Adverbis externs al dictum: de freqüència (anualmente), gradació (muy raramente),
avaluatius (personalmente), emotius (desgraciadamente), de modalitat (indudablemente)
- Metalingüístics: concretamente, resumidamente
- Intensificadors: ligeramente
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3.5.2.8 Connectors de coordinació i subordinació
- Consolidació i ampliació de l’ús de conjuncions finals, condicionades, adversatives,
concessives, consecutives, modals,... a nivell formal i informal, i tan en l’oral com en
l’escrit, d’acord amb els objectius d’aquest nivell.
- Recursos de connexió textual orals i escrits, a nivell formal i informal: con respecto a, por
lo que se refiere a, finalment, como conclusión
L’oració
Consolidació i ampliació de les diferents combinatòries de l’ordre dels elements
constituents de l’oració.
3.5.2.9 L’oració simple. Tipus:
- Oració dubitativa: Quizás vaya a visitarte a tu país
- Oració desiderativa: ¡Ojalá consiga el trabajo!
- Oració interrogativa directa: ¿ Por qué quieres cambiar de piso?
- Oració impersonal: Se busca a los testigos del accidente, se viaja mejor en compañía
- Oració distributiva: Unas veces viene a clase y otras no
- Oració exclamativa: ¡Qué bien que estés aquí!
- Oració passiva: Los cuadros de Picasso fueron trasladados a Málaga para la nueva
exposición restrospectiva del pintor
- Oració passiva reflexa: Se hacen fotocopias en color
3.5.2.10 L’oració composta
3.5.2.10.1 La coordinació
- Oracions distributives: Son dos hermanos diferentes, uno es estudioso miestras que el
otro es un vividor
- Oracions disjuntives: Puedes entregar el documento en papel o enviarlo por correo
electrónico
- Oracions adversatives: Está contento con su trabajo pero gana poco / En el úlitmo
momento se cambió la fecha de la fiesta, no obstante pudimos asistir.
3.5.2.10.2 La subordinació
3.5.2.10.2.1 Oracions subordinades substantives amb el verb en indicatiu, subjuntiu o
infinitiu, en funció de subjecte o CD. Oracions interrogatives indirectes.
3.5.2.10.2.2 Oracions subordinades adjectives amb el verb en indicatiu o subjuntiu.
- Explicatives i especificatives (en relació amb l’antecedent): El ganador del Premio
Planeta, el cual no se presentó al certamen, dará una entrevista mañana / Me gustan los
poemas que escribió en su juventud
- Explicatives amb o sense preposició: Juan, que no come carne, no pudo probar nada de
la cena / Mi compañero, en quien no confío, serà el nuevo jefe
- Concordança de persona: Tú, que siempre hablas de ecología, por qué no reciclas más
- Relatius amb estructures emfàtiques amb el verb ser.
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3.5.2.10.2.3 Oracions subordinades adverbials amb el verb en infinitiu, indicatiu o
subjuntiu. Registres formals e informals.
- Temporals d’anterioritat, posterioritat i simultaneïtat: antes de (que), en cuanto, tan
pronto como, cada vez que, mientras tanto, a medida que...
- De lloc (procedència, destinació, direcció de moviment): hacia donde te digan, desde
donde pueden,...
- Causals: ya que, debido a, gracias a, dado que, dado/a...
- Modals: así, de este modo, de esta manera, como dices,
- Finals: para (que), con el fin de (que), con el objeto de (que)...
- Consecutives: o sea que, de modo que, por lo tanto, en consecuencia, por
consiguiente...
- Consessives: aunque, a pesar de (que), aun + gerundi, sin embargo, así y todo, por más
que, ...
- Condicionals: si, excepto que, a condición de que, a no ser que, en caso de que, salvo
que, siempre y cuando, ...
- Comparatives: como si, i consolidació dels continguts desenvolupats al nivell intermedi
B1.
- De igualtat o equivalencia introduïdes per: tan…como (invariable): Estudian tan bien
como antes, tanto/a/os/as...; como: Han leído tantos libros como los del otro curso; tanto...
como (invariable): Trabajo tanto como tú; igual que (invariable): Habla igual que su padre
- De superioritat introduïdes per más…que (invariable): Más guapo que otros. També per
comparar freqüència o intensitat sobre el verb: Corre más que ninguno. Superlatius
introduïts amb el que, i irregulars sintètics: superior... a, la mejor de su grupo, el doble de
su precio
- D’inferioritat introduïdes per menos… que (invariable): menos rápido que ellos.
Comparació de freqüència o d’ intensitat sobre les accions: Trabaja menos que sus
compañeros. Comparatiuss irregulars sintètics: inferior... a. Partitius: la mitad.
3.5.2.10.2.4 L’estil directe i l’indirecte. Canvis corresponents a la repetició de paraules
pròpies o d’altres, d’acord amb la situació comunicativa: canvis en els subjectes i en la
correlació de temps i modes; canvis en díctics i marcadors d’acord amb les coordenades
espacials i temporals: pronoms, possessius, demostratius, expressions de temps i espai; i
canvis lèxics.
3.5.3 Fonètic-fonològics
Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell B1 en el corpus lingüístic
propi del nivell.
3.5.3.1 Contrast entre consonants intervocàliques i d’inici de segment o darrera de nasal:
Bueno / Es Bueno, practicar / ambiente
3.5.3.2 L’entonació: segmentació del discurs en unitats melòdiques, el ritme, les pauses i
la seva relació amb la puntuació:
- Dos punts: Trajeron muchas cosas: un lápiz, un bolígrafo, una pluma y un rotulador
- Punt i coma: Todos lo sabían; pero al final nadie se lo dijo.
- Punts suspensius: Visitaron muchas ciudades: Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén,...
- Comes: Carlos, que siempre había querido correr la maratón, por fin logró su sueño.
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- Estructures condicionals: Si quieres, // vamos mañana. Haremos la visita, // excepto que
haya una manifestación.
3.5.3.3 Identificació i producció dels fonemes vocàlics (diftongs, triftongs, hiatus): penséis,
téngáis / averiguáis, apreciáis, copiéis, anunciáis / aéreo, canoa, zoológico
3.5.3.4 Fonètica sintàctica:
- Sinalefa: Sólo puedo hablar / Se echó a llorar.
- Paraules amb doble accent: Atmósfera-atmosfera / cardíaco-cardiaco / fútbol-futbol
3.5.4 Ortotipogràfics
Consolidació i ampliació dels continguts desenvolupats al nivell B1 en el corpus lingüístic
propi del nivell.
3.5.4.1 Sistematització de l’ús de majúscules i minúscules. Sigles (FMI, AENA, BOE... i
els articles: los RRHH, los EEUU...) i acrònims (làser, radar, sida).
3.5.4.2 Sistematització de les regles d’accentuació gràfica.
3.5.4.3 La tilde diacrítica: ¿Quién me ayuda? / Alguien a quien le guste la poesia, mí/mi,
sí/si, té/te, dé/de, más/mas, sé/se
3.5.4.4 Diftongs, triftongs i hiatus: piano, después, distingáis, apreciéis, filosofía
3.5.4.5 La dièresi: bilingüe, vergüenza
3.5.4.6 Sistematització de l’ús dels signes de puntuació.
3.5.4.7 Divisió de paraules a final de rengló: ac-cidente, sub-rayar, cam-biáis, ta-xi
3.5.4.8 Abreviatures: ed., cap., doc., Fdo., cta.
4. Criteris d’avaluació
1. Comprèn i produeix textos escrits de certa longitud, detallats i ben estructurats,
articulats de manera clara i coherent, en contextos d'ús comú, i més específics dins del
seu camp d'interès o d'especialització, mostrant confiança en l'ús de diferents registres i
estils. Pot cometre errors esporàdics o no sistemàtics que no afecten a la comunicació.
2. Comprèn i produeix textos orals monològics i dialògics, de diferents tipus i de certa
longitud, articulant el seu discurs de manera clara i coherent, mostrant confiança en l'ús
de diferents registres (formal, neutre o informal). Pot cometre errors esporàdics o no
sistemàtics que pot corregir retrospectivament i sense fer gaire evident que està buscant
les paraules que necessita.
3. Mostra un alt grau d'independència en la lectura adaptant l'estil i la velocitat als
diferents textos i finalitats. Reconeix els valors i significats associats a convencions de
format, tipogràfics, ortogràfics i de puntuació, generals i menys habituals, així com
abreviatures i símbols d'ús comú i més específic.
4. En l'escolta de textos orals, discrimina patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació
d'ús comú i més específics segons les diverses intencions comunicatives. Aprecia les
diferències de registre, d’estils i d’accents estàndard.
5. Demostra en la comprensió i producció de textos orals o escrits i en actes de mediació
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un coneixement prou profund dels aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més
específics de les cultures on es parla l’idioma, relatius a costums, usos, actituds, valors i
creences, que ha integrat a la seva competència intercultural. Supera les diferències pel
que fa a les llengües i cultures pròpies i els estereotips.
6.Utilitza estratègies adequades per a la comprensió del sentit general, la informació
essencial, els punts principals, els detalls més rellevants, i les opinions i actituds, tant
implícites com explícites, dels parlants i dels autors, clarament senyalitzades en el text
oral o escrit, fent les inferències necessàries.
7. Utilitza eficaçment, amb certa naturalitat i amb flexibilitat les estratègies més adequades
per a la producció de textos orals i escrits. En la interacció i producció escrita,
desenvolupa a partir d'un esquema previ els punts principals, bé donant exemples o
afegint comentaris i detalls rellevants, i integra de manera apropiada informació rellevant
procedent de diferents fonts. En la interacció i producció oral, planifica el discurs segons la
situació comunicativa (propòsit, interlocutors i canal) i en fa un seguiment i una reparació
mitjançant procediments variats (p. e. paràfrasis, circumloquis, gestió de pauses, variació
en la formulació) de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part seva o
dels interlocutors.
8. Distingeix les intencions comunicatives tant principals com secundàries del text, i
aprecia les diferències d'intenció i de significat dels diferents exponents de les funcions
comunicatives segons el context, el gènere i el tipus de text. En la producció i interacció
oral i escrita escull d'entre un repertori més ampli les estructures lingüístiques adequades
al propòsit comunicatiu.
9. Organitza el text oral o escrit de manera clara i coherent, adaptant el registre i l'estil, o
aplicant altres mecanismes d'adaptació contextual per expressar-se apropiadament
segons la situació i el propòsit comunicatius (macrofunció, gènere i tipus de text).
10.Utilitza adequadament sense errors que causin malentesos els patrons comuns
d'organització i els recursos de cohesió d'ús comú i més específic, adaptant-se al gènere i
al tipus de text. Produeix descripcions i narracions clares i detallades, argumenta
eficaçment, expressa i matisa els seus punts de vista, indica el que considera important, i
desenvolupa les idees amb exemples, comentaris i detalls adequats i rellevants, utilitzant
algunes estructures complexes.
11. Reconeix i utilitza adequadament, oralment i per escrit, un ampli repertori lèxic, comú i
més especialitzat, relacionat amb els propis interessos i necessitats en l'àmbit personal,
públic, educatiu i professional, així com expressions i modismes d'ús comú, connotacions i
matisos. Pot tenir alguna dificultat amb expressions poc freqüents i reformula amb
flexibilitat per evitar repeticions o quan no troba una expressió més precisa.
12. Es comunica amb claredat, amb suficient espontaneïtat i un ritme bastant uniforme,
sense manifestar ostensiblement que ha de limitar el que vol dir. Pronuncia i entona de
manera clara i natural.
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13. Pronuncia i entona de manera clara i natural.

14. Tot i que pugui manifestar influència de la seva llengua primera, utilitza amb certa
correcció els patrons ortotipogràfics d'ús comú i més específic (p. e. parèntesis, guions,
abreviatures. etc.), i aplica amb flexibilitat les convencions formals més habituals de
redacció de textos tant en suport paper com digital.
15. En situacions on cal mediació identifica i transmet amb claredat, eficàcia i certa
naturalitat, oralment i per escrit, tant el to i les intencions dels parlants o autors com el
sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més rellevants, i les
opinions i actituds dels autors, tant implícites com explicites, clarament senyalitzades,
sobre assumptes relatius a la seva especialitat i interessos i sobre temes més generals.
Adapta els textos al propòsit, la situació, els participants i el canal de comunicació,
16. Demostra conèixer amb profunditat i aplica adequadament a l'activitat de mediació, els
aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més específics que caracteritzen les
cultures i les comunitats en què es parla l'idioma, així com les seves implicacions més
rellevants, i sap superar les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els
estereotips, expressant-se apropiadament en situacions diverses i evitant errors
importants de formulació.
17. Interactua i media oralment i per escrit, en intercanvis cara a cara i en línia, amb
flexibilitat, eficàcia i de manera col·laborativa, iniciant, mantenint i finalitzant el discurs
adequadament. Gestiona la interacció, fent un ús eficaç dels torns de paraula,
monitoritzant el discurs amb intervencions adequades, confirmant la seva comprensió,
demanant l'opinió de l'interlocutor, invitant a altres a participar, i contribuint al manteniment
de la comunicació, repetint o reformulant el que s'ha dit, fent preguntes per aprofundir en
alguns aspectes que considera importants, i resumint la informació i els arguments quan
és necessari per aclarir el fil de la discussió. A més col·labora en la creació de significat
comparant, contrastant, resumint, organitzant i detallant apropiadament la informació,
suggerint sortides de compromís, un cop analitzats els avantatges i els inconvenients.
18. Coneix i selecciona eficaçment, les estratègies més adequades per transmetre el
missatge amb claredat i eficàcia com ara fer inferències; fer un seguiment i una reparació
mitjançant procediments variats (p.e. paràfrasis, circumloquis, gestió de pauses, variació
en la formulació, amplificació o condensació de la informació); matisar els seus punts de
vista, emfatitzant el que considera important i ampliant amb exemples, comentaris i detalls
rellevants; variar la formulació amb flexibilitat per evitar repeticions freqüents o quan no
troba una expressió més precisa; o seleccionar recursos lingüístics amb flexibilitat segons
la intenció comunicativa en el context específic.
19. Interactua i facilita la interacció entre les parts a través de les tecnologies digitals amb
el comportament adequat segons el mitjà i el destinatari. Adapta la informació d'acord amb
l'eina digital escollida, col·labora a distància i sap donar i rebre feedback per construir
continguts de forma col·laborativa.
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