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  Full de treball 

Fase 1 – Activitat 4: Objectius per destreses (Expressió i interacció oral)* 

 

NIVELL BÀSIC 

Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.  

Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, 
amb la col·laboració d’una persona interlocutora.  

Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.  
 
NIVELL INTERMEDI 

Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força 
precisió.  

Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb 
la seva feina, respectant les convencions socials.  

Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d’aprenentatge, per explicar una història, 
compartir idees i informació o expressar sentiments. 
 
NIVELL AVANÇAT 

Fer presentacions i intervencions llargues, amb objectius i funcions diverses, estructurades de manera coherent i 
entenedora.  

Participar en converses, discussions i debats sobre temes generals, argumentant les seves opinions i utilitzant les 
estratègies discursives adequades.  

Comunicar-se de manera apropiada, en diversitat de situacions, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb 
àmbits del seu interès.  
 
NIVELL C1 

Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos orals ben estructurats, clars i 
detallats de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic), sobre diversitat de temes, amb diferents 
funcions, fins i tot amb usos emocionals, al·lusius i humorístics, en interacció i dirigits a un únic interlocutor, un 
col·lectiu reduït o una audiència amplia.  

Expressar-se espontàniament, amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, en diversitat de situacions, 
utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opin ions de manera 
precisa, prendre i mantenir la paraula i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres 
interlocutors, utilitzant un repertori ampli de lèxic i d’estructures, i suplint fàcilment les mancances amb l’ús de les 
estratègies adequades.  

Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat.  
Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció de l’interlocutor o interlocutors.  

________________________ 

*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 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5297/991579.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6168/1252438.pdf
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