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  Full de treball 

Fase 1 – Activitat 3: Definició de nivell* 

 

NIVELL BÀSIC 

... té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma de manera suficient, 
receptivament i productivament, tant en la forma parlada com escrit, com també per mitjançar 
entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes  i de necessitat immediata que 
requereixin comprendre i produir textos breus en llengua estàndard, que tractin sobre 
aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic 
d’ús freqüent.  

NIVELL INTERMEDI 

El nivell intermedi té com a finalitat principal capacitar a l’alumnat per a l’ús de l’idioma amb 
certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, 
així com per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys 
corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, 
amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que tractin sobre 
temes generals, quotidians i en els quals es té un interès personal. 

NIVELL AVANÇAT 

L'ensenyament d'idiomes en el nivell avançat té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per 
a l'ús de l'idioma de forma fluida i amb eficàcia en situacions habituals i més específiques que 
requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits conceptualment i lingüísticament 
complexes, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no 
gaire idiomàtic i que tractin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització 
del parlant. 

NIVELL C1 

L’ensenyament d’idiomes en aquest nivell té com a finalitat capacitar l’alumnat per utilitzar 
l’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, 
públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre i processar textos orals i escrits 
extensos i complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori 
d’estructures i de lèxic ampli i que tractin sobre temes tant abstractes com concrets encara 
que l’alumne no hi estigui familiaritzat. 

________________________ 
*Extret de:  

- Decret 4/2009 de 13 de gener (currículum EOI nivells bàsic, intermedi i avançat): 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5297/991579.pdf  

- Resolució ENS/1365/2012 de 20 de juny (currículum nivell C1): 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6168/1252438.pdf 
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