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Què és el MECR? 

 El Marc Europeu Comú de Referència és una descripció dels 

nivells de domini d’una llengua, reconeguts a tot Europa.   

 Estableix 5 habilitats lingüístiques: escoltar, llegir, parlar, 

conversar i escriure. 

 Intenta descriure de manera entenedora allò que els 

aprenents d’una llengua han de poder fer quan es 

comuniquen en aquesta llengua i quins coneixements i 

competències han de desenvolupar per poder-ho fer.  



MECR: Nivells de domini de la llengua 

Extret de: Generalitat de Catalunya, Govern d’Andorra i Govern de les Illes Balears. (2003). Marc europeu comú 

de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues


MECR: Idees clau 

Tots els docents que treballen 
amb estudiants que estan 

adquirint la llengua de l’escola 
(estudiants en segona llengua 

o ESL) haurien d’estar 
familiaritzats amb els Nivells 

del MECR. 

Reconeix les competències 
parcials: es pot tenir en una 

mateixa llengua, per exemple, 
un Nivell B1 en comprensió 

escrita i un Nivell A2 en 
comprensió oral. 

No està pensat per a edats 
escolars, per la qual cosa s’ha 

d’adaptar a aquest context:  
algunes de les habilitats que 
descriu no es poden assolir, 
per exemple, en els primers 

cursos de primària. 

El Nivell B1 descriu el domini 
mínim que necessiten els ESL 
per participar en les activitats 

escolars, tot i que encara 
poden necessitar suports 
generals o específics més 

enllà d’aquest Nivell. 

És progressiu: un alumne no 
pot assolir el Nivell A2 en una 

determinada habilitat si no n’ha 
consolidat el Nivell A1. 

El pas d’un nivell a l’altre no 
sempre representa el mateix 

grau de dificultat: és més fàcil, 
per exemple, passar del Nivell 

A1 al A2 que del A2 al B1. 



Per a què serveix el MECR? 

 Ajuda a identificar el nivell de domini lingüístic dels ESL. 

 Ajuda a identificar les dificultats específiques en relació amb les 

competències lingüístiques i comunicatives dels ESL i, per tant, a 

proporcionar ajudes més ajustades a les seves necessitats. 

 Permet fer el seguiment dels progressos dels ESL en el domini de la 

llengua de l’escola. 

 Permet als docents compartir informació i estratègies per coordinar 

l’atenció als ESL. 

 Posa de manifest la necessitat del domini de les competències 

lingüístiques en totes les matèries i activitats escolars. 



Els descriptors 

 El MECR proporciona descriptors sobre allò que els parlants són 

“capaços de fer” pel que fa a les activitats comunicatives (capítol 4) i 

als components de les competències lingüístiques i no lingüístiques 

que són necessàries per comunicar-se (capítol 5). 

 A partir d’aquests descriptors, els països europeus han 

desenvolupat eines i orientacions sobre el desplegament dels 

Nivells en diferents contextos i nivells educatius, alguns dels quals 

per a aprenents en edat escolar.  

Un descriptor és una frase curta que defineix una tasca o activitat 

comunicativa, una dimensió del coneixement lingüístic de l'alumne / 

usuari o una aptitud estratègica. 

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/marc_europeu_comu_de_referencia_per_a_les_llengues/arxius/marc_cap4.pdf
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/marc_europeu_comu_de_referencia_per_a_les_llengues/arxius/marc_cap5.pdf


Pautes d’observació 

En el nostre cas, es proposen uns descriptors 

adaptats a l’àmbit escolar a partir de les 

orientacions MECR per als Nivells A1, A2 i B1 

per a alumnat nouvingut i per a ESL. 

Tenen la finalitat de valorar els nivells de 

competència que han d’assolir 

successivament els aprenents de català en 

edats d’educació obligatòria, per arribar a 

esdevenir usuaris competents d’aquesta 

llengua en el marc del seu progrés acadèmic i 

de la seva integració a la nostra societat. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/seguiment/pautes-observacio-llengua.pdf


Com utilitzar les pautes d’observació (I) 

Recursos lingüístics (llengua oral i llengua escrita) 

Per a cada un dels tres Nivells (A1, A2 i B1) es proporcionen uns 

descriptors dels recursos lingüístics associats a la llengua com a sistema, 

que inclouen descriptors relacionats amb les competències gramaticals, 

lèxiques, fonètiques i ortogràfiques. Aquests descriptors tenen l'objectiu 

d'orientar sobre el grau de correcció lingüística que correspon a cada un 

dels nivells, ja que, d'acord amb l'enfocament per a l'aprenentatge de 

llengües que promou el MECR, cal valorar allò que l'alumne sap fer en 

cada moment d'acord al seu procés d'aprenentatge i no en relació amb un 

suposat "parlant nadiu ideal".  



Com utilitzar les pautes d’observació (II) 

En un format que faciliti l’observació, 

es presenten els descriptors per als 

Nivells A1, A2 i B1 corresponents a 

les habilitats lingüístiques següents: 

  Comprensió oral 

  Producció oral 

  Interacció oral 

  Comprensió lectora 

  Expressió escrita 

Les pautes es 

poden descarregar 

en format de fitxa. 

https://drive.google.com/file/d/0B1eJvvfkLmYmZno0LVJ3anh1Tlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B1eJvvfkLmYmWmlvNks5Xy00cms/view
https://drive.google.com/file/d/0B1eJvvfkLmYmREZ0TFJZUk1wU00/view
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