
DEPARTAMENT	  D'ANGLÈS

1.	  DEFINICIÓ	  DEL	  NIVELL	  C2

Segons   el   que   estableix   el  Marc   Europeu   Comú   de   Referència   el   nivell   C2   es   classifica   com   un   nivell   de

domini  operacional  complet  (Mastery).

Encara  que  el  nivell  C2  s’hagi  definit  com  “un  nivell  de  domini  de   la   llengua”,  no   intenta  definir  el  parlant
nadiu.  El  que  pretén  és  caracteritzar  el  grau  de  precisió,  adequació  i  facilitat  en  l’ús  de  la  llengua  que  Jpifica
la   parla   dels   aprenents   destacats.   Els   descriptors   inclouen   aspectes   com   els   següents:   expressar  maJsos
subJls   de   significat   amb   precisió   i   uJlitzar   amb   força   correcció   un   repertori   ampli   de   recursos   de
modificació;   tenir   un   bon   domini   d’expressions   idiomàJques   i   col·∙loquials   i   ser   conscient   del   nivell
connotaJu  del  significat;  tornar  enrere  i  reestructurar  el  discurs  quan  es  troba  una  dificultat  i  fer-‐ho  d’una
manera  tan  hàbil  que  l’interlocutor  ni  se  n’adoni.

L’alumnat  d’aquest  nivell  ha  de  consolidar  el  nivell  de  consciència  referent  a  la  relació  que  existeix  entre  la
llengua  i  la  cultura,  i  per  tant,  expandir  el  seu  coneixement  cultural.  Els  aprenents  han  de  poder  manejar  tot
Jpus  de   textos   (generals   i  de  ficció).   Els  aprenents  han  d’adaptar-‐se  a   les  diferents   situacions   socials  que
puguin  sorgir  i  mostrar  un  alt  grau  de  flexibilitat  per  expressar  opinions,  interactuar  de  forma  oral  i  escrita,  i
adequar  i  fer  servir  els  registres  sense  dificultat.

Les  persones  que  superin  aquest  nivell  han  d’estar  preparades  per  manejar-‐se  sense  cap  Jpus  de  dificultat
en  el  món  professional  i  universitari.

El	  BOE	  del	  16	  de	  desembre	  de	  2009	  defineix	  aquesta	  nivell	  de	  la	  següent	  manera:

"Els   alumnes   d’aquest   nivell   han   d’uJlitzar l'idioma   amb   total   naturalitat   per   a   parJcipar   en   tot   Jpus   del'idioma   amb   total   naturalitat   per   a   parJcipar   en   tot   Jpus   de

situacions,  en  els  àmbits  personal,  públic,   acadèmic   i  professional,  que   requereixin   comprendre,  produir   isituacions,  en  els  àmbits  personal,  públic,   acadèmic   i  professional,  que   requereixin   comprendre,  produir   i

processar  textos  orals  i  escrits  extensos  i  complexos,processar  textos  orals  i  escrits  extensos  i  complexos, en	  qualsevol	  varietaten	  qualsevol	  varietat  de  la  llengua,  amb  un  ric  repertori  de  la  llengua,  amb  un  ric  repertori

lèxic  i  estructural,  i  que  versin  sobre  temes  tant  abstractes  com  concrets,  fins  i  tot  aquells  que  queden  foralèxic  i  estructural,  i  que  versin  sobre  temes  tant  abstractes  com  concrets,  fins  i  tot  aquells  que  queden  fora

del  camp  d'especialitat  de  l’alumnat."del  camp  d'especialitat  de  l’alumnat."

Segons	  el	  MCER,	  la	  total	  naturalitat	  no	  implica	  un	  nivell	  nadiu	  de	  competència.

2.	  OBJECTIUS	  GENERALS	  DEL	  NIVELL	  C2

2.1.	  Destreses	  de	  comunicació	  escrita:	  comprensió	  lectora	  i	  expressió	  escrita.

2.1.1.	  Comprensió	  lectora

a)  Comprendre  i   interpretar  de  forma  críJca  pràcJcament  qualsevol  mena  d’escrit,   inclosos  textos  abstractes  i
d'estructura  complexa  o  textos  literaris,  contemporanis  o  clàssics,  fins  i  tot  aquells  en  els  quals  abunden  els  jocs
de  paraules,   l'argot  o   les  expressions   idiomàJques,  col·∙loquials  o   regionals,  apreciant-‐ne   les  disJncions  subJls
d'esJl  i  significat,  tant  implícit  com  explícit.

b)  Comprendre  informes  complexos,  com  ara  un  contracte  de  lloguer  amb  les  implicacions  legals  que  comporta.

c)   Comprendre   correspondència,   fins   i   tot   la   de   naturalesa   específica,   que   tracJ   qüesJons   legals   i
administraJves,  com  ara  els  aspectes  d’una  compravenda.

2.1.2.	  Expressió	  escrita	  i	  interacció

a)   Escriure   textos   extensos   amb   claredat   i   fluïdesa   que   mostrin   un   domini   de   la   correcció   gramaJcal,   un
coneixement  ampli  i  precís  del  lèxic  i  un  control  dels  registres  i  esJls  adients.  En  aquest  nivell  els  textos  produïts
han  de  mostrar  una  habilitat  de  comunicació  que  no  presenJ  dificultats  per  al  lector.



b)  Escriure  cartes  complexes  i  ben  estructurades  en  l’esJl  adequat  com  ara  una  sol·∙licitud,  un  oferiment  o  una
queixa  a  un  superior,  a  les  autoritats,  als  serveis  socials  o  a  un  client  comercial.

c)  Escriure  cartes  personals  informals  o  semi  formals  en  les  quals  l’alumnat  pot  expressar  de  manera  conscient
maJsos  subJls  de  significat,  inclosos  els  usos  al·∙lusius  de  l'idioma.

d)  Escriure  un  ampli  ventall  de  textos  clars  i  ben  estructurats,  expressant  els  punts  de  vista  de  manera  extensa;
fer   servir   un   llenguatge,   un   lèxic,   un   registre   i   un   esJl   personal   uJlitzat   amb   seguretat   i   total   adequació   al
propòsit  de  la  tasca  i  al  desJnatari  de  l’escrit.

e)  Escriure  cartes  sobre  temes  referents  a  negociacions  de  bens  i  serveis  d’una  manera  adequada  amb  l’objecJu
d’obtenir   un   resultat   posiJu,   com   ara   una   carta   de   reclamació   a   un   banc   perquè   el   banc   ha   cobrat   unes
comissions  molt  elevades,  etc.

f)  Escriure   textos  argumentaJus   i  discursius,      informes,  o  arJcles   complexos  que  presenJn  arguments     d’una
manera   coherent,   amb   una   estructura   lògica   i   eficaç   que   ajudi   el   desJnatari   a   adonar-‐se   se   dels   punts  més
significaJus  i  a  recordar-‐los.

g)   Escriure   resums   o   ressenyes   d’obres   professionals,   literàries   o   ar[sJques   o   d’altres   sobre   esdeveniments
culturals,  musicals  o  cinematogràfics.

2.2.  Destreses	  de	  comunicació	  oral:	  comprensió	  audiUva	  i	  expressió	  oral

2.2.1.	  Comprensió	  audiUva

a)  Comprendre  sense  cap  mena  de  dificultat  qualsevol  Jpus  de  producció  oral  en  directe  o  emesa  pels  mitjans
de  comunicació,  encara  que  la  velocitat  de  parla  sigui  ràpida  com  la  d’un  nadiu,  a  condició  que  l’alumne  Jngui
temps  de  familiaritzar-‐se  amb  l’accent.

b)  Poder  seguir,  encara  que  la  comprensió  no  sigui  del  tot  perfecta,  conferències  especialitzades  i  presentacions
que  conJnguin  usos  col·∙loquials,  expressions  regionals  o  una  terminologia  no  familiar.  

c)   Comprendre   acudits   i   al·∙lusions   referents   a   un   conJngut   cultural   que  no   sigui   excessivament   localista   i   ser
capaç  d’idenJficar  l’ús  de  la  ironia  i  el  sarcasme  traient-‐ne  les  conclusions  apropiades  sobre  el  seu  ús.

d)  Comprendre  programes  de  cinema  i  televisió  sense  dificultat,  i  apreciar-‐ne  l’humor,  els  maJsos  i  els  significats
implícits,  encara  que  la  complexitat  de  certes  expressions  o  argot  pot  presentar  dificultats.

2.2.2.	  Expressió	  oral	  i	  interacció

Interacció

a)   ParJcipar   sense   esforç   en   tota   mena   de   converses   i   discussions,   i   mostrar   un   bon   ús   d’expressions
idiomàJques  i  col·∙loquials.

b)  Presentar  una  descripció  o  una  argumentació  d’una  manera  planera  i  fluida  en  un  esJl  adequat  al  context   i
amb  una  estructura  lògica  i  eficaç  que  ajudi  el  desJnatari  a    adonar-‐se  dels  punts  més  significaJus  i  recordar-‐los.

c)  Expressar-‐se  amb  fluïdesa  i  transmetre  maJsos  subJls  de  significat  amb  precisió.  En  cas  de  dificultat,  l’alumne
ha  de  poder  tornar  enrere,  reestructurar  el  discurs  i  corregir-‐lo  de  manera  que  els  altres  interlocutors  gairebé  no
se  n’adonin.

d)  ParJcipar  en   les  converses  de  manera  que  el   fet  de  no  ser  naJu  no  produeixi   incomoditat  a   l’interlocutor;
intervenir  de  forma  apropiada  sense  que  les  limitacions  lingüísJques  suposin  un  impediment  per  a  les  relacions
socials  i  personals  en  l’idioma  objecte  d’estudi.

e)  ParJcipar  en  discussions   formals  sobre  temes  complexos,  presentant  un  argument  persuasiu   i  eloqüent,  de
manera  que  el  discurs  produït  es  pugui  considerar    saJsfactori.  



f)  Prendre  i  mantenir  el  torn  de  paraula  fins  i  tot  quan  s’ha  de  respondre  a  preguntes  i  intervencions  hosJls.

g)   Formular   contra-‐arguments   d’una   manera   adequada   i   posant   esment   en   l'ús   de   les   convencions   socials
adients  per  no  causar  incomoditat  en  els  interlocutors.  

h)  Comprendre  i  copsar  la  majoria  de  acudits  i  referències  culturals.  

i)  ParJcipar  plenament  com  a  entrevistat  o  entrevistador  i  mostrar  la  capacitat  de  mantenir  el  torn  de  paraula;
estructurar  el  discurs  i  la  interacció  amb  la  seguretat  que  confereix  la  fluïdesa  i  el  bon  domini  i  de  la  llengua.

Producció	  oral

a)   Descriure   o   presentar   arguments   i   monòlegs   sosJnguts   que   s’exposin   de   forma   fluïda,   ben   estructurada,
controlada,  elaborada,  en  un  esJl  apropiat  al  context  i  amb  una  estructura  lògica  que  ajudi  a  l’auditori  a  adonar-‐
se  dels  punts  significaJus  i  a  recordar-‐los.

b)   En   adreçar-‐se   a   una   audiència,   presentar   temes   complexos   amb   seguretat   i   de   forma   ben   arJculada.   Si
l’audiència  no  està  familiaritzada  amb  el  tema  tractat,  l’aprenent  ha  de  poder  estructurar  i  adaptar  el  discurs  a
les  necessitats  i  requisits  dels  oients.  L’aprenent  ha  de  saber  reaccionar  i  respondre  a  tota  mena  de  preguntes,
fins  i  tot  hosJls,  per  part  de  l’audiència  i  fer-‐ho  sense  ambigüitat.  Ha  de  poder  desviar-‐se  d’un  punt  determinat
quan  l’audiència  ho  requereix,  de  forma  que  no  s’interrompi  el  fluir  natural  del  discurs.

3.	  OBJECTIUS	  ESPECÍFICS	  DEL	  NIVELL	  C2

3.1.Destreses	  de	  comunicació	  escrita:	  comprensió	  lectora,	  expressió	  escrita	  i	  interacció

Comprensió	  lectora

a)  Comprendre  i  interpretar  de  manera  críJca  qualsevol  forma  de  llenguatge  escrit,  incloent-‐hi  textos,  literaris  o
no  literaris,  abstractes  i  estructuralment  complexos  o  rics  en  expressions  col·∙loquials,  com  ara  manuals,  arJcles
d’especialitat  i  obres  literàries;  i  apreciar  disJncions  subJls  d’esJl  i  el  senJt  tant  implícit  com  explícit.

b)  Resoldre  qualsevol  dubte  de  comprensió,  causat  per  la  complexitat  del  text,  fent  ús  del  diccionari  o  d’altres
fonts  d’informació  disponibles.

c)   IdenJficar   ràpidament  el   conJngut   i   la   importància  d’una  no[cia,   d’un  arJcle  o  d’un   reportatge   sobre  una
àmplia  gamma  de  temes  generals,  a  fi  de  decidir  si  val  la  pena  fer-‐ne  una  anàlisi  més  aprofundida,  i  localitzar,  si
cal,  els  detalls  importants  i  les  relacions  precises  entre  les  idees  exposades  en  textos  llargs  i  complexos.

d)  Comprendre  amb  detall  una  àmplia  gamma  de  textos  que  poden  aparèixer  en   la  vida  social,  professional  o
acadèmica,  i  idenJficar-‐hi  detalls  subJls  que  demostren  acJtuds  i  opinions  tant  implícites  com  explícites.  

e)  Comprendre  amb  detall  instruccions  tècniques  llargues  i  complexes;  per  exemple,  per  a  uJlitzar  una  màquina
o  dur  a  terme  un  procediment,  tant  si  les  instruccions  estan  relacionades  amb  la  seva  especialitat  com  si  no  ho
estan.

f)   Ser  hàbil   a   l’hora  d’uJlitzar   tant  els   indicis   contextuals   com  gramaJcals   i   lèxics   (pressuposicions),   a   l’efecte
d’inferir  la  informació  implícita  d’un  text,  com  poden  ser  les  acJtuds  i  les  intencions  dels  locutors  o  determinats
actes  comunicaJus  complexos  com  ara  la  ironia.

Expressió	  escrita	  i	  interacció

a)  Escriure  textos  extensos  que  mostrin  un  domini  de  la  correcció  gramaJcal,  un  coneixement  ampli  i  precís  del
lèxic   i   un   control   dels   registres   i   esJls   adients.   En   aquest   nivell   els   textos   produïts   hauran   de   mostrar   una
habilitat  de  comunicació  que  presenta  molt  poques  dificultats  pel  lector.



b)  Escriure  un  ampli  ventall  de  textos  clars  i  ben  estructurats,  expressant  els  punts  de  vista  de  manera  extensa  i
fent  servir  un  llenguatge,  un  lèxic,  un  registre  i  un  esJl  personal  i  segura  totalment  adequada  al  propòsit  de  la
tasca  i  al  desJnatari  de  l’escrit.

c)  Escriure  cartes  complexes  i  ben  estructurades  en  l’esJl  adequat:  per  exemple  una  sol·∙licitud,  un  oferiment  o
una  queixa  a  un  superior,  a  les  autoritats,  a  les  agències  socials  o  a  un  client  comercial.

d)  Escriure  cartes  personals  informals  o  semi  formals  amb  les  quals  s’expressa,  de  manera  conscient,  de  forma
ambigua  o  irònica.

e)   Escriure   cartes   sobre   temes   referits   a   negociacions   de   bens   i   serveis   d’una   manera   adequada   perquè   el
resultat   sigui   posiJu:  per   exemple:   una   carta   a  un  banc  protestant   amb   força  perquè  el   banc  ha   cobrat  unes
comissions  molt  elevades,  etc.  

f)   Escriure   textos  argumentaJus   i  discursius,      informes,  o  arJcles   complexos  que  presenJn  arguments     d’una
manera   coherent   amb   una   estructura   lògica   i   eficaç   que   ajudi   el   desJnatari   a   fixar-‐se   en   els   punts   més
significaJus  i  a  recordar-‐los.  

g)  Escriure   resums  o   ressenyes  d’obres  professionals,      literàries  o  ar[sJques   i   sobre  esdeveniments   culturals,
musicals  o  cinematogràfics.  

3.2.	  Destreses	  de	  comunicació	  oral:	  comprensió	  audiUva,	  expressió	  oral	  i	  interacció

Comprensió	  audiUva

a)  Comprendre  sense  cap  mena  de  dificultat  qualsevol  Jpus  de  producció  oral  en  directe  o  emesa  pels  mitjans
de  comunicació,  encara  que  la  velocitat  de  parla  sigui  ràpida  com  la  d’un  nadiu,  a  condició  que  l’alumne  tengui
temps  de  familiaritzar-‐se  amb  l’accent.

b)  Poder  seguir,  encara  que  la  comprensió  no  sigui  del  tot  perfecte,  conferències  especialitzades  i  presentacions
que  conJnguin  usos  col·∙loquials,  expressions  regionals  o  una  terminologia  no  familiar.  

c)   Comprendre   acudits   i   al·∙lusions   a   un   conJngut   cultural   que   no   sigui   excessivament   localista   i   ser   capaç
d’idenJficar  l’ús  de  la  ironia  i  el  sarcasme  traient-‐ne  les  conclusions  apropiades  sobre  el  seu  ús.

d)  Comprendre  programes  de  cinema  i  televisió  sense  dificultat,  i  apreciar-‐ne  l’humor,  els  maJsos  i  els  significats
implícits,  encara  que  la  complexitat  de  certes  expressions  o  argot  pot  presentar  dificultats.

Expressió	  oral	  i	  interacció

a)   ParJcipar   sense   esforç   en   tota   mena   de   converses   i   discussions,   i   mostrar   un   bon   ús   d’expressions
idiomàJques  i  col·∙loquials.

b) Presentar  una  descripció  o  una  argumentació  d’una  manera  planera  i  fluida  en  un  esJl  adequat  al  context   i
amb  una  estructura  lògica  i  eficaç  que  ajudi  el  desJnatari  a  adonar-‐se  dels  punts  més  significaJus  i  recordar-‐los.

c)  ParJcipar  en   les  converses  de  manera  que  el   fet  de  no  ser  nadiu  no  produeixi   incomoditat  a   l’interlocutor;
intervenir  de  forma  apropiada  sense  que  les  limitacions  lingüísJques  suposin  un  impediment  per  a  les  relacions
socials  i  personals  en  l’idioma  objecte  d’estudi.

d)  ParJcipar  en  discussions   formals  sobre  temes  complexos,  presentant  un  argument  persuasiu   i  eloqüent,  de
manera  que  el  discurs  produït  es  pugui  considerar  saJsfactori.

e)  Prendre  i  mantenir  el  torn  de  paraula  fins  i  tot  quan  s’ha  de  respondre  a  preguntes  i  intervencions  hosJls.

f)  Formular  contraarguments  d’una  manera  adequada  i  posant  esment  en  l’ús  de  convencions  socials  adients  per
no  causar  incomoditat  als  interlocutors.

g)  Comprendre  i  copsar  la  majoria  d’acudits  i  referències  culturals.



h)  ParJcipar  plenament  com  a  entrevistat  o  entrevistador  i  mostrar  la  capacitat  de  mantenir  el  torn  de  paraula;
estructurar  el  discurs  i  la  interacció  amb  la  seguretat  que  confereix  la  fluïdesa  i  el  bon  domini  de  la  llengua.

Producció	  oral

a)  Produir  oralment   textos  de  diferent  Jpologia  de  manera  planera,  fluida   i  ben  estructurada,  amb  un  discurs
clar,   amb   un   esJl   apropiat   i   eficaç,   i   amb   una   estructura   lògica   que   ajudi   el   desJnatari   a   adverJr   els   punts
significaJus   i   recordar-‐los.   Així   mateix,   uJlitzar   uns   recursos   lingüísJcs   i   discursius   variats   i   adequats   a   cada
situació  comunicaJva.

b)  Fer  exposicions  clares,  elaborades  i  ben  construïdes,  sobre  temes  complexos,  d’una  manera  planera  i  fluida;
desenvolupar  i  confirmar  el  punt  de  vista  propi  amb  idees  complementàries,  jusJficacions  i  exemples,  uJlitzant
l’entonació  adequada  per  transmetre  maJsos  subJls  de  significat.

c)  Presentar  temes  complexos  amb  seguretat  davant  d’un  públic  que  desconeix  el  tema,  i  estructurar  i  adaptar
l’exposició   amb   flexibilitat   per   respondre   a   les   necessitats   d’aquesta   audiència;   tenir   prou   domini   de   les
estratègies  comunicaJves  per  fer  front  a  preguntes  dibcils,  fins  i  tot  hosJls.

4.	  CERTIFICAT	  DEL	  NIVELL	  C2

Trobareu  tota  la  informació  relaJva  a  la  prova  de  cerJficat  del  nivell  C2  a  la  pàgina  web  de  l'EOI:

hfp://www.eoinca.com/thats-‐english/examens/models-‐dexamens/

o  clicant  directament  sobre  aquest  enllaç:

hfps://intranet.caib.es/sites/eoibalears/ca/cerJficacions-‐82878/?campa=yes

NIVELL	  C2

CONTINGUTS	  MORFOSINTÀCTICS

1.	  L’ORACIÓ	  SIMPLE

Consolidació  i  ampliació  dels  nivells  anteriors.

Tipus  d’oració,  els  elements  consJtuJus  i  la  seva  posició.

1.1.  Oració  declaraJva.

Formes  el·∙lípJques:  Vegeu  nivells  anteriors.

Omissió  del  subjecte  i  el  verb:  Vegeu  nivells  anteriors

Posició  dels  elements.

1.2.  Oració  interrogaJva.

InterrogaJves  retòriques:  Vegeu  nivells  anteriors.

InterrogaJves  parcials:  Vegeu  nivells  anteriors.

Consolidació   i   ampliació   de   nivells   anteriors:	   Ques=on	   tags;	   echo	   ques=ons	   (nega=ve	   and	   affirma=ve)	   with

modal	  verbs.

Omissió  del  subjecte  /  V  (Aux):	  Coming	  to	  the	  pub?	  Wanna	  a	  biscuit?

DisjunJves:  Vegeu  nivells  anteriors.

1.3.  Oració  exclamaJva:  Vegeu  nivells  anteriors.



1.4.  Oració  imperaJva:  Vegeu  nivells  anteriors.

2.	  L’ORACIÓ	  COMPOSTA

Consolidació  i  ampliació  de  nivells  anteriors.

Expressió  de  relacions  lògiques.

2.1.  Oracions  de:

-‐  Coordinació:  Amb  i  sense  inversió:  Vegeu	  el	  nivell	  C1.  

-‐  Concessió:  Vegeu	  nivells	  anteriors.

-‐  Oposició:  Vegeu	  nivells	  anteriors.

-‐  Comparació:  Vegeu	  nivells	  anteriors.

-‐  Causa  i  resultat:  

parJcipi  amb  -‐ing: Knowing	  that	  Mr	  Jones	  is	  a	  keen	  angler,	  his	  wife	  is	  well	  	  used	  to	  the	  =me	  he	  spends	  siMng	  on

the	  river	  bank;	  etc.

I	  felt	  rather	  nervous	  for	  I	  had	  never	  done	  a	  test	  like	  this	  before.

Amb	  inversió:	  Such	  was	  the	  shortage	  of	  rain	  that	  the	  authori=es	  had	  to	  ra=on	  water.

So	  strong	  was	  the	  wind	  that	  many	  garden	  fences	  fell	  down.

-‐  Finalitat:  Vegeu	  nivells	  anteriors.

-‐	  Condició:	  But	  for	  my	  friends,	  I	  would	  never	  have	  survived	  that	  illness.

Frases  condicionals  de  Jpus  hipotèJques     i  mixtes:	  We	  wouldn’t	  be	  in	  such	  a	  mess	  if	  you	  had	  put	  a	  liUle	  more

thought	  into	  the	  organiza=on	  of	  this	  event;	  etc.

Frases  condicionals  amb  inversió:	  Were	  we	  to	  stop	  using	  fossil	  fuels,	  the	  planet	  would	  eventually	  recover	  from

pollu=on;	  But	  for	  your	  help,	  I’d	  never	  have	  made	  it	  back	  to	  base	  camp;	  etc.

2.2.  El·∙lipsis  i  subsJtució.

2.2.1.  El·∙lipsis:  

He	  said	  he	  would	  take	  early	  re=rement	  as	  soon	  as	  he	  could	  and	  he	  has;	  etc.

4.2.2.  SubsJtució:

I	  chose	  the	  roast	  duck,	  she	  chose	  the	  same;	  A:	  Did	  Mary	  take	  the	  leUer?	  B:	  I	  don’t	  know,	  she	  might	  have	  done;
etc.

2.3.  Relacions  temporals.

Locucions  temporals:  Vegeu  nivells  anteriors.

Amb   inversió:	   Rarely	   ....unless:   Rarely	   do	   I	   spend	  money	   unless	   it	   is	   an	   absolute	   necessity;	   Scarcely...	   when;

Scarcely	  had	  they	  opened	  the	  door	   	  when	  the	  alarm	  went	  off;	  Hardly	   ...	   than;	  Hardly	  had	  we	  finished	  the	  first
project	  when	  our	  team	  was	  given	  an	  even	  more	  complicated	  task;	  Seldom	  would	  one	  find	  a	  vinyl	  record	  in	  such
good	  condi=on;	  etc.

2.4.  Estructures  emfàJques  especials:	  

-‐	  Fron=ng	  and	  cle]	  sentences.	  Vegeu  nivells  anteriors.



-‐	  Inversió  en  oracions  amb  adverbis  negaJus  o  restricJus:

LiUle	  did	  they	  realise	  that	  their	  conversa=ons	  were	  being	  recorded;	  Only	  when	  I	  git	  home	  did	  I	  realise	  that	  I	  had
le]	  my	  bag	  on	  the	  bus.

2.5.   Revisió   i   consolidació   de   l’esJl   indirecte   amb   verbs   enunciaJus   en   un   registre   formal: Sam	   made	   it

excep=onally	  clear	  that	  he	  had	  been	  nowhere	  near	  the	  factory	  at	  the	  =me	  of	  the	  break	  in.

3.	  EL	  SINTAGMA	  NOMINAL

Consolidació  i  ampliació  de  nivells  anteriors.

3.1.  Nucli.

3.1.1.  SubstanJu. Collec=ve	  nouns	  +	  singular	  verb:	  A	  flock	  of	  geese	  is	  nes=ng	  in	  the	  woods;	  the	  jury	  is	  dining	  on

take-‐away	  chicken;	  the	  commiUee	  meets	  on	  Thursdays;	  etc.

3.1.2.  Gènere.

3.1.3.  Número.

3.1.4.  Cas.  Vegeu  nivells  anteriors.

3.1.5.  Pronoms.

-‐  Recíprocs.

-‐  Indefinits.

-‐  DemostraJus.

-‐  Reflexius.

-‐  Possessius.

3.2.  Modificació  del  nucli.  Consolidació  i  ampliació  de  nivells  anteriors.

Mitjançant:

-‐  Els  determinants:

Consolidació   i  ampliació  de   les  normes  d’ús   i  omissió  de   l’arJcle  definit:	  The	  Tower	  of	  London;	  London	  Bridge;

the	  Times;	  Time	  magazine;  ús  de  l’arJcle  definit  quan  és  pre-‐modificat  i  posmodificat,  etc.

-‐  QuanJficadors:  Consolidació  i  ampliació  de  nivells  anteriors

	  Most	  people	  enjoy	  going	  to	  the	  cinema;	  the	  cinema	  is	  the	  most	  popular	  form	  of	  entertainment;	  etc.

-‐	  Possessive	  noun	  +	  gerund:	  

The	  concert	  was	  interrupted	  by	  the	  dogs'	  barking,	  the	  ducks'	  quacking,	  and	  the	  babies'	  squalling.

-‐ Afixos   per   formar   noms   a   parJr   de   verbs   i   adjecJus: scarce	   /	   scarcity;	   (un)ready	   /	   (un)readiness;	   forgeful	   /

forgefulness;	  etc.

-‐  Prefixos  d’ús  freqüent:  disclosure;	  malprac=ce,	  etc.  

-‐  SAdj  posposat:	  the	  actors	  nominated(	  for	  the	  award);	  somewhere	  relaxing,	  etc.

-‐  SV  :	  We	  saw	  Peter	  racing	  across	  the	  supermarket	  car	  park;	  etc

-‐  SPrep  :  under	  cover	  of	  darkness;	  at	  no	  extra	  charge;	  etc.



4.	  EL	  SINTAGMA	  ADJECTIU

Consolidació  i  ampliació  de  nivells  anteriors.  

4.1.  Nucli

4.1.1.  Classes.

-‐  D’ús  lexicalitzat  (Colloca=ons)	  Vegeu  nivells  anteriors.    

-‐  AtribuJu.  

-‐  PredicaJu.

4.1.2.  Grau..  

-‐  Ús  del  comparaJu.  

-‐  Ús  del  superlaJu.  Intensificació.

4.2.  Modificació  del  nucli  mitjançant:

-‐  Gradable	  and	  non-‐gradable	  adjec=ves

-‐  Afixos  més  comuns:  irksome;	  loathsome;	  awsome;	  =resome;	  	  argumenta=ve;	  talka=ve;uncommunica=ve,	  	  etc.

-‐	  Oracions  de  relaJu:  defining	  and	  non-‐defining.

-‐  Oracions   reduïdes  de   relaJu: Stumbling	  as	  he	  ran	  across	  the	  pitch,	  the	  striker	  managed	  to	  score	  yet	  another

goal.

5.	  EL	  SINTAGMA	  VERBAL

Consolidació  i  ampliació  de  nivells  anteriors..

5.1.  Nucli.  Verb.

5.1.1.  Classes:  

-‐  TransiJu  /  no  transiJu.

-‐  DitransiJu.

-‐  Verb  paferns.

-‐  Verbs  lèxics  (phrasal	  verbs).

5.1.2.  Temps  verbals.  

Aprofundiment  i  consolidació  dels  temps  verbals  estudiats  en  nivells  anteriors.

-‐  Expressió  del  present.

-‐  Expressió  del  passat:  casos  que  presenten  dificultats: She	  was	  to	  have	  worked	  in	  her	  mother’s	  business,	  but	  she

decided	  to	  con=nue	  with	  her	  studies.

-‐  Expressió  del  futur:

La  expressió  de  possibilitat  futura  amb  expressions  alternaJves:  

There	  is	  a	  dis=nct	  /	  slight	  /	  faint	  chance	  that	  you	  will	  have	  to	  re-‐sit	  the	  test.

She’s	  highly/	  hardly	  likely/	  unlikely	  to	  get	  the	  promo=on	  she	  so	  wants.

-‐  El  mode  subjuncJu:  It’s	  high	  =me	  you	  stopped	  was=ng	  =me	  and	  got	  yourself	  a	  decent	  job.



	  Should	  we	  lose	  our	  way,	  we’ll	  have	  no	  problem	  as	  Jane	  will	  have	  her	  mobile	  phone	  with	  her.

The	  doctor	  suggested	  that	  Sam	  take	  some	  =me	  off	  work.

It’s	  abolutely	  essen=al	  that	  I	  be	  informed	  as	  soon	  as	  the	  managing	  director	  arrives.

5.1.3.  Aspecte:

  Consolidació  i  aprofundiment  de  nivells  anteriors.

-‐  DuraJu.

-‐  Habitual.  

-‐  IncoaJu.  

-‐  IteraJu.

-‐	  Verb	  paUerns.

-‐	  Modal	  verbs.

-‐  Verbs  amb  significat  dinàmic  i  d’estat:  

Verbs  de  percepció:  resemble,	  recognise,	  etc..

Verbs  de  comunicació:  agree,	  deny,	  etc

Verbs  de  possessió:  belong,	  concern,	  involve,	  etc.

Verbs  de  emocions:  adore,	  appeal,	  despise,	  etc

Verbs  de  pensament:  consider,	  doubt,	  etc.

5.1.4.  Modalitat:  verbs  modals:  Vegeu	  nivells	  anteriors.

5.1.5.  Veu  passiva  i  acJva.

-‐  Veu  passiva:

Despite	  the	  theatre	  being	  awarded	  an	  60,000	  pound	  grant	  last	  year,	  further	  funding	  is	  being	  sought	  through	  the
Na=onal	  LoUery.	  

Your	  gas	  cooker	  has	  been	  inspected	  and	  as	  no	  fault	  has	  been	  found,	  	  it	  will	  be	  delivered	  once	  more	  to	  your	  home
early	  next	  week.

There	  are	  reported	  to	  have	  been	  a	  record	  	  number	  of	  accidents	  on	  the	  roads	  this	  year.

6.	  EL	  SINTAGMA	  ADVERBIAL.

Consolidació  i  ampliació  de  nivells  anteriors.

6.1.  Nucli.  Adverbi  i  locucions  adverbials.

6.1.1.  Classes:

-‐  RestricJus.

-‐   AcJtudinals: honestly,	   seriously,	   confiden=ally,	   personally,	   surprisingly,	   ideally,	   economically,	   officially,

obviously,	  clearly,	  surely,	  undoubtedly.

-‐  Discursius:  nevertheless,	  	  otherwise,	  etc.

6.1.2.  Grau.



-‐  PosiJu  /  relaJu:  Vegeu  nivells  anteriors.

6.2.  Modificació  del  nucli:  Consolidació  de  nivells  anteriors.

6.3.  Posició  dels  elements  del  sintagma:

-‐  Posició  relaJva  dels  elements  en  cadenes  d’adverbis  i  locucions  de  manera,  lloc  i  temps.

7.	  EL	  SINTAGMA	  PREPOSICIONAL

7.1.  Preposició   i   locucions  preposicionals. under	  cover	  of	  ;	   in	  contrast	  to;	  at	  no	  extra	  charge;	  in	  aid	  of;	  to	  be	  of

the	  opinion	  that;	  in	  the	  habit	  of	  +	  ing;	  etc.

7.2.  Modificació  del  nucli.  (Vegeu  nivells  anteriors).  

7.3.  Posició  dels  elements  del  sintagma.  (Vegeu  nivells  anteriors).

7.4.  Funcions  sintàcJques  del  sintagma  preposicional:  Subjecte,  Comp.  Agent,  predicaJu,  atribut,  CN  i  CC.  

7.5.  Preposi=on	  dependent	  adjec=ves.  Vegeu  nivell  avançat.

7.6. Preposi=on	  dependent	  verbs:	  approve	  of;	  blame	  something	  on	  somebody;	  differ	  from;	  mistake	  somebody	  for

somebody	  else;	  regard	  as,	  etc.

CONTINGUTS	  ORTOGRÀFICS

Consolidació  de  les  normes  ortogràfiques  de  nivells  anteriors.

CONTINGUTS	  FONÈTICS	  I	  FONOLÒGICS

Consolidació  dels  conJnguts  dels  nivells  anteriors  amb  èmfasi  en  un  intent  evident  d’imitació  del  model  nadiu.

CONTINGUTS	  TEMÀTICS

El  Jpus  de  textos  que  l’alumnat  haurà  de  tractar  quedarà  determinat  pel  Jpus  d’acJvitat  comunicaJva.  El  mitjà
uJlitzat  (telèfon,  ràdio,  àudio,  ordinador,  manuscrits,  etc.)  influirà  en  el  procés  de  producció  i  recepció.

S’indiquen	  les	  següents	  àrees:

1.	   PerspecUva	   social	   de	   l’habitatge:   l’evolució   de   les   ciutats:   present   i   passat;   trasllats   de   domicili,
desplaçaments   forçosos;   llocs   de   residència,   intercanvi   de   cases,   Jpus   d’habitatges  més   sol·∙licitats,   suburbis;
condicions   d’habitabilitat   dels   habitatges,   dificultats   d’accés   a   un   habitatge;   habitatges   protegits;   habitatges
sense  condicions  d’habitabilitat;  els  esquàters;  procés  de  llogar,  comprar  i  vendre  un  habitatge.

2.	  Llei,	  crim	  i	  delicte:  delictes  comuns,  ofenses  i  crims;  denunciar  un  delicte;  càsJgs;  cadena  perpètua,  la  pena  de
mort;  la  responsabilitat  criminal;  etc.  Processos  legals:  arrest,  detenció,  judicis,  sentències,  apel·∙lacions;  la  vida  a
les  presons,  la  rehabilitació  i  la  reinserció  social;  la  seguretat  ciutadana,  etc.

3.	   Serveis	   per	   a	   la	   ciutadania:   serveis   de   salut;   serveis   socials;   serveis   d’urgències;   assistència   social;   l’ús   de
serveis   públics;   recursos   culturals:   biblioteques,   parcs,   centres   socials;   societats   civils   i   ONG,   gesJons   i
negociacions   amb   les   diverses   enJtats;   procediments   bancaris,   sol·∙licitar   un   préstec   o   hipoteca;   targetes   de
crèdit  i  dèbit,  gesJonar  préstecs  bancaris;  la  immigració,  acJtuds  i  comportaments  de  les  comunitats  d’escollida;
processos  per  a  obtenir  la  nacionalitat;  tramitacions  i  informes  d’accidents,  etc.



4.	   Esdeveniments	   i	   personatges	   destacats:   coneixements   bàsics   sobre   els   governs   (parlaments   i   senats),   les
funcions   de   les   insJtucions   governamentals   més   representaJves;   personatges   de   la   història,   la   literatura,   la
políJca,  etc;   les  guerres  mundials;  el  colonialisme;   la  formació  de  la   llengua;  el  sufragi  universal;   les  dones  i  el
vot;  la  gent  jove  i  el  vot;  etc.

5.	  La	   família	   i	   les	  diverses	  organitzacions	   familiars:  matrimoni;  divorci;  violència  domèsJca;   segones  núpcies;
famílies   d’acollida;   adopció;   l’educació   dels   infants,   els   matrimonis   interculturals;   els   rituals   referits   al
naixement,  al  matrimoni  i  a  la  mort;  la  monogàmia  i  la  poligàmia,  etc.

6.	   El	   món	   del	   treball:   SaJsfacció   en   el   lloc   de   treball;   igualtat;   acomiadament   del   treball:   implicacions;
inJmidació  i  assetjament  en  el  treball;  normes  internes  de  les  empreses;  descripció  de  diferents  llocs  de  treball;
problemes   relacionats   amb   el   treball,   els   procediments   d’entrevista   i   selecció   en   el   treball;   els   currículums
personals;  els  canvis  de  professió;  entrenament   i  estratègies  per  sol·∙licitar  un   lloc  de  treball;   la   immigració   i  el
treball,  treballar  a  altres  països;  les  qualificacions  acadèmiques;  les  necessitats  educaJves  enfocades  a  l’obtenció
d’un  treball,  etc.

7.	  L’educació:  l’ensenyament  primari,  secundari  i  universitari;  la  formació  professional;  la  formació  permanent,
estudis;   escoles   i   aules;   educació   d’adults;   formalitzar   documentació;   processos   administraJus;   l’organització
dels  sistemes  educaJus  a  diversos  països.  L’educació  laica  i  l’educació  religiosa,  etc.

8.	   El	  medi	   ambient:   el   trànsit;   el   trànsit   excessiu,   la   contaminació;   els   canvis   climàJcs;   l’efecte   hivernacle;   el
concepte   de   sostenibilitat;   tractament   de   residus;   temes   relacionats   amb   el   consumisme;   els   excessos   en
l’alimentació  i  el  vesJr.  Els  assajos  i  la  recerca  sobre  el  medi  ambient.  Contribucions  personals  a  la  sostenibilitat
mediambiental  (la  petjada  ecològica).  Les  energies  renovables,  etc.

9.	  La	  salut	  esica	   i	  mental:  La  cultura  de   la  nutrició;   la   interpretació  de   la   informació  nutriJva  dels  aliments;   la
relació  entre  el  menjar  i  la  bona  salut;  visites  al  metge;  la  interpretació  de  la  informació  sobre  una  malalJa;  les
prescripcions  mèdiques;  malalJes  comunes  més  freqüents  i  els  seus  símptomes,  etc.

10.	  Oci	   i	   cultura:  el   cinema;   la  música   i  el   teatre;   l’esport;   la   televisió;   les   ressenyes  de  pel·∙lícules;   les   formes
alternaJves  de  passar   les  hores  d’oci;   les   tradicions  més  arrelades,   les   festes;   les  vacances   i  els  viatges  com  a
mitjans  per  a  descobrir  i  contrastar  les  diferents  cultures;  cultura  popular,  expressions  i  refranys,  ironia  i  humor,
etc.

11.	   La	   publicitat	   i	   el	   consumisme:  maneres   alternaJves   d’adquirir   productes;   Internet   i   els   seus   avantatges   i
desavantatges;   la   globalització;   conseqüències   ambientals   del   consum   excessiu:   protecció   dels   consumidors;
drets  dels  consumidors;  reclamacions  formals;  les  garanJes  dels  productes,  la  publicació  d’anuncis;  la  publicitat
enganyosa,  etc.

12.	   Ciència	   i	   tecnologia:   els   materials,   equips   i   mecanismes   de   seguretat;   la   recerca,els   avanços   mèdics   i
tecnològics;   la  manipulació  genèJca   i   les   seves   implicacions  èJques;  possibles  usos  delicJus   i   criminals  de   les
noves  tecnologies,  etc.

13.	  La	  natura	  i	  el	  món	  animal:  El  comportament  animal  i  humà;  la  nostra  relació  amb  els  animals;  les  espècies  de
flora  i  fauna  en  vies  d’exJnció;  la  construcció  de  parcs  zoològics  i  parcs  nacionals;  el  conflicte  entre  els  animals
salvatges  i  la  població  humana;  etc.

14.	   La	   seguretat	   i	   el	  perill	  del	  món	  que	  ens	  envolta.   Les   catàstrofes  naturals   i   les   catàstrofes  provocades.   La
seguretat  ciutadana.  Els  conflictes  bèl·∙lics  en  el  món  actual.  El  terrorisme.  Les  oscil·∙lacions  del  sistema  econòmic,
etc.


