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1. Introducció

a) Marc legislatiu

La programació de valencià del curs 2021-2022 es fonamenta en la legislació vigent, que detallem a

continuació:

DECRET 242/2019, de 25 d’octubre, d’establiment dels ensenyaments i del currículum d’idiomes de

règim especial a la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ, de 4 de juliol de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es

dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes

valencianes durant el curs 2018-2019.

• REIAL DECRET 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual queden fixades les exigències

mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi

B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments d'idiomes de règim especial.

● REIAL DECRET 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual queden fixades les exigències

mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels

nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments

d'idiomes de règim especial (BOE 23.12.2017)

● REIAL DECRET 1/2019, de 11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics
comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi
B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 de les ensenyances d'idiomes de règim
especial. (BOE 12.01.2019)

● RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació
Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i
organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2020-2021
(DOGV 03.07.2020)

● DECRET 242/2019, de 25 d’octubre, d’establiment dels ensenyaments i del
currículum d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOGV
07.11.2019)

● -RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i
Formació Professional, estableix el marc i les directrius d’actuació que cal
desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019/2020 i l’inici del curs
2020/2021, davant de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19 (DOGV
08.05.20)

b) Justificació de la programació

La nostra és una societat bilingüe i el valencià un patrimoni que cal promoure i impulsar. Per tant, la

nostra funció com a docents de valencià ha d’aconseguir que l’alumnat procedent d’altres països o

d’altres comunitats s’integren des del punt de vista de la llengua. Tampoc no podem oblidar la

responsabilitat que tenen els organismes oficials a donar recursos a aquells ciutadans que per l’edat

no pogueren aprendre en la seua llengua i a aquells, que tenint ja edat d’haver estat escolaritzats

d’alguna manera en valencià, necessiten ampliar-ne i millorar-ne els coneixements.



El departament de valencià forma part d’un centre oficial destinat a l’ensenyament a adults on es

poden realitzar els dos aspectes comentats abans: d’una banda, començar l’aprenentatge en valencià

i d’altra, ampliar-ne els coneixements tenint en compte la filosofia del MECR. El Marc ens presenta un

enfocament orientat a l'acció, a l'ús de la llengua. De tal enfocament, es deriva un model de

competència comunicativa lingüística que té una base fonamentalment pràctica i que comprén tant

la competència lingüística com les competències sociolingüística i pragmàtica.

Es tracta que l'estudiant, com a usuari de l'idioma, arribe a ser capaç de posar en joc les

competències esmentades per a dur a terme activitats lingüístiques per mitjà del processament

receptiu i productiu de textos de distints tipus sobre diversos temes, en àmbits i contextos específics,

i per mitjà del desenvolupament de les estratègies més adequades per a dur a terme les esmentades

activitats.

D'aquestes competències, les purament lingüístiques són únicament un vehicle per a la comunicació

i, en este sentit, l'alumne haurà d'adquirir-les a través d'activitats i tasques en què les esmentades

competències es posen en ús. De la mateixa manera, les competències sociolingüística i pragmàtica

hauran d'adquirir-se preferentment a través de tasques en què s'utilitzaran materials autèntics que

els permetran entrar en contacte directe amb els usos i característiques de la llengua.

Les tasques d'aprenentatge seran també comunicatives per a oferir a l'alumnat adult l'oportunitat

d'utilitzar l'idioma tal com ho faria en situacions reals de comunicació. En el context d'unes tasques

d'estes característiques, l'alumnat realitzarà activitats d'expressió, comprensió, mediació o una

combinació d'elles amb la finalitat que obtinguen uns coneixements formals que li permeten

comprendre i produir textos ajustats a les necessitats de comunicació.

c) Contextualització

La programació que presentem planifica el curs acadèmic de Valencià per al curs 2021-2021 a l’Escola

Oficial d’Idiomes (EOI) de Castelló. En el disseny del present document, ens hem basat en la legislació

vigent que regula l’organització i el funcionament de les EOI de la Comunitat Valenciana, i estableix

els elements curriculars de valencià. Així mateix, moltes de les orientacions que ofereix el Marc

europeu comú de referència per a les llengües (MECR), especialment les relacionades amb

planificació, el treball de la llengua i l’avaluació han sigut integrades en els diversos apartats que a

continuació presentarem.

En aquesta escola s’imparteixen els següents idiomes: alemany, anglés, àrab, espanyol per a

estrangers, èuscar, francés, italià, portuguès, romanés, rus, valencià i xinés. En el curs passat es van

posar en funcionament les EOI la Plana Baixa i l’EOI el Maestrat que han facilitat l’accés als estudis a

persones que viuen lluny de la ciutat de Castelló. No obstant això, la demanda dels cursos de

Valencià a l’EOI de Castelló ha sigut alta i ho és des de fa ja uns cursos.

El valencià com a llengua d’ús habitual a Castelló i rodalies, tot i que en procés evident de

minorització, ofereix possibilitats que la resta de les llengües de l’EOI no ofereixen per causes

evidents. Hem dissenyat l’ensenyament del valencià de manera molt lligada a l’entorn per tal d’oferir

a l’alumnat el màxim nombre de contactes amb la llengua. El punt d’arribada és el domini funcional i

efectiu de la llengua. És per açò que la funcionalitat i l’eficàcia seran el pilars de la nostra planificació

didàctica.



Lingüísticament la majoria del nostre alumnat té el castellà com a L1 o en té un domini acceptable.

Aquest fet serà tractat com un enriquiment i no com un desavantatge, seguint la teoria de la

competència subjacent comuna de Cummins: 2002. Així mateix posarem en valor el domini de totes

les llengües que hi haja a l’aula. Recórrer em a altres llengües en explicar qüestions lingüístiques

concretes, sempre que això supose un ajut per a la comprensió dels continguts.

A banda de la diversitat lingüística, a l’aula trobem més tipus de diversitat. La legislació que regula les

EOI marca com a requisit tindre els 16 anys complits i descriu els estudiants com a persones que

desitgen o necessiten adquirir o perfeccionar la seua competència lingüística. Açò d’entrada ja ens

mostra dos motivacions ben diferents de l’alumnat. Hi ha alumnat que estudia sense pressions

professionals i, d’altres, que necessiten el valencià per al seu currículum o per al seu treball. Aquest

darrer grup està constituït principalment per treballadors del sector públic (educació, sanitat i

administracions).

Per acabar, anotem que trobem edats i ritmes d’aprenentatge ben diferents. La proximitat a l’UJI

propicia que hi haja molts universitaris, un sector avesat a estudiar i a organitzar-se adequadament.

Ara bé, trobem també persones grans que han decidit estudiar valencià per gust de fer-ho, sense

pressions de cap tipus. Si hi afegim els adults actius laboralment tenim una idea aproximada de com

són els grups de valencià a l’EOI. Per tal d’atendre aquesta diversitat, les tasques són moltes vegades

obertes i plantegen la possibilitat d’adaptar-les a les pròpies necessitats i interessos.

Pel que fa al professorat, el departament està format per 6 docents, de les quals una té destí definitiu

en el centre: Teresa Camañes. Com a funcionaris interins: Empar Morelló, Lluís Domingo, Gabriel

Pascual, Empar Curzà, Àngels Sancho i Marta Ortells, que imparteix la mitja jornada de Teresa

Camañes.

El departament està format per un docent més que l’any passat, per la qual cosa l’oferta que s’ha

oferit des del departament és àmplia en els diversos nivells. Com a novetat respecte a cursos passats,

hem observat un augment de l’interés en els cursos d’A2 i de B1, que estan complets.

Continuem enguany els cursos en línia per al nivell C1 i la participació en el programa de la

Conselleria per a professorat (PIALP). Aina Monferrer és la coordinadora d’aquesta formació.

La distribució per grups, horaris i docents en el curs 2021-2021 és la següent:

NIVELL A2

GRUP DIES HORA DOCENT AULA

VAL1A2A dimarts/dijous 09:00-

11:08

Teresa Camañes D16

VAL1A2B dilluns/dimecres 17:00-

19:08

Marta Ortells A23

NIVELL B1

GRUP DIES HORA DOCENT AULA

VAL1B1A dimarts/dijous 11:15-

13:23

Teresa Camañes D16



VAL1B1B dilluns/dimecres 19:08-

21:16

Marta Ortells A23

NIVELL B2

GRUP DIES HORA DOCENT AULA

VAL1B2A dilluns/dimecres 09:00-

11:08

Empar Morelló A23

VAL1B2B dimarts/dijous 17:00-

19:08

Lluís Domingo A02

VAL1B2C dimarts/dijous 19:08-

21:16

Lluís Domingo A02

NIVELL C1

GRUP DIES HORA DOCENT AULA

VAL1C1A dimarts/dijous 09:00-

11:08

Empar Morelló A23

VAL1C1B dimarts/dijous 11:15-

13:23

Empar Morelló A23

VAL1C1C dilluns/dimecres 17:00-

21:16

Empar Curzà D18

VAL1C1D dimarts/dijous 19:08-

21:16

Empar Curzà A14

VAL1C1E dimarts/dijous 17:00-

19:08

Empar Curzà A14

VAL1C1E dilluns/dimecres 19:08-

21:16

Àngels Sancho D12

NIVELL 1C2

GRUP DIES HORA DOCENT AULA

VAL1C2A dimarts/dijous 09:00-

11:08

Gabriel Pascual A25

VAL1C2B dimarts/dijous 11:15-

13:23

Gabriel Pascual A25

VAL1C2C dilluns/dimecres 17:00-

19:08

Àngels Sancho D12

VAL1C2D dimarts/dijous 17:00-

19:08

Àngels Sancho D12

VAL1C2E dimarts/dijous 19:08-

21:16

Àngels Sancho D12

NIVELL 2C2

GRUP DIES HORA DOCENT AULA



VAL2C2A dilluns/dimecres 09:00-

11:08

Gabriel Pascual A25

VAL2C2B dilluns/dimecres 17:00-

19:08

Lluís Domingo A02

VAL2C2C dilluns/dimecres 19:08-

21:16

Lluís Domingo A02



2. Currículum dels diferents nivells

2.1. CURRICULUM NIVELL BÀSIC A2











2.2. CURRICULUM NIVELL INTERMEDI B1









2.3. CURRICULUM NIVELL INTERMEDI B2









2.4. CURRICULUM NIVELL AVANÇAT C1













2.5.CURRICULUM NIVELL AVANÇAT C2



















3. Distribució temporal de les unitats didàctiques

NIVELL A2



Primer quadrimestre

Competències

lexico-semàntiques

Competències gramaticals

Identificació i presentació

Origen, llengües i ofici

La conversa telefònica

1. L’alfabet. Dígrafs.

2. Els pronoms pronoms personals forts

3. Els verbs ser i dir-se
4. Els pronoms interrogatius
5. Els numerals cardinals
6. Els verbs tindre i viure
7. El present de la primera conjugació: parlar, estudiar,

treballar
8. Les preposicions de lloc a i en

Les relacions de parentiu

Les aficions i els esports

Els estats físics i anímics

1. L’article determinat i l’article indeterminat

2. Les bases de l’apostrofació

3. Les contraccions

4. Els possessius tònics i àtons

5. Els verbs agradar, fer, viatjar i trobar-se

6. Els quantitatius

7. La formació del femení i del plural

L’expressió de temps: dies de

la setmana, hores

Els mesos i les estacions

Els àpats diaris

Les accions quotidianes

1. Els verbs de la 2a conjugació fer i veure
2. Els verbs de la 3a conjugació dormir, llegir i vestir-se
3. Els verbs preferir, estimar-se
4. Els adverbis de freqüència
5. Les preposicions en les expressions de temps

Les parts del cos

La indumentària

Malalties i remeis

1. Els verbs haver i haver-hi
2. Els verbs dur, portar i semblar
3. Els adverbis i locucions de lloc
4. La concordança entre nom i adjectiu
5. Les perífrasis d’obligació
6. El perfet

Els aliments 1. Les paraules derivades

2. Els sinònims

3. L’imperatiu

4. Expressions per a donar instruccions (connectors i

estructura)

Segon quadrimestre



Competències

lexico-semàntiques

Competències gramaticals

Els viatges

L’oratge

1. Els signes d’interrogació i d’exclamació

2. Els dígrafs i la separació de síl·labes

3. Els verbs poder i haver-hi

4. El participi

5. El perfet d’indicatiu

6. El sistema vocàlic

7. L’accentuació

8. El futur

9. El present de subjuntiu

10. Els pronoms interrogatius

11. Els adverbis i les locucions de temps

La casa

Les feines de casa

1. Les perífrasis d’obligació

2. La essa sonora i la sorda

3. Les majúscules i les minúscules

4. Les estructures comparatives

5. Els connectors explicatius

Estris, instruments i productes

de la llar

1. Les consonants palatals

2. Expressions per a donar instruccions (numeració,

connectors d’ordre, adverbis i locucions de temps)

El temps lliure 1. Els adverbis i locucions de dubte i de probabilitat
2. El punt i la coma
3. Les consonants laterals

La informació 1. Les preguntes totals i parcials

2. Els pronoms febles

3. Les conjuncions additives, distributives i adversatives

La ciutat

Els mitjans de comunicació

1. Nexes de causa i conseqüència
2. Nexes condicionals i concessius
3. La negreta i la cursiva
4. Les consonants r i rr
5. La consonat h

NIVELL B1



Primer quadrimestre

Competències lexico-semàntiques Competències lingüístiques

Les relacions personals i familiars

La descripció de persones

1. L’alfabet. Les lletres compostes . Els dígrafs. Les

lletres modificades. La síl·laba. El diftong. El hiat.

La separació sil·làbica

2. El gènere del substantiu i de l’adjectiu. La seua

concordança

Els diners i el comerç

La informàtica i les noves

tecnologies

1. El vocalisme tònic i àton

● La e i la o (obertes i tancades)

● Pronúncia de les vocals

● Interferències vocàliques

● Elisions vocàliques

2. El verb. La conjugació

● El present d’indicatiu

● El present de subjuntiu

3. Els numerals cardinals i ordinals

L’habitatge

La ciutat i el poble

El camp

1. L’accentuació gràfica

2. La dièresi

3. L’imperatiu

4. Els possessius

5. Els demostratius

Els mitjans de locomoció

Els viatges

1. L’apostrofació

2. L’article contracte

3. El guionet

4. Els passats d’indicatiu

5. Les majúscules i les minúscules

Segon quadrimestre

Competències lexico-semàntiques Competències lingüístiques

Els esports i els jocs

L’oci

1. El consonantisme
● Les lletres B i V
● Les consonants que representen els sons

oclusius
● El futur d’indicatiu
● El condicional



● L’imperfet de subjuntiu
● Els quantitatius
● Els indefinits
● Les conjuncions

El treball

L’actualitat

1. Les consonants que representen els sons nasals

2. Les consonants que representen els sons laterals

3. Les formes no personals del verb

4. Els relatius

5. Els interrogatius i els exclamatius

La salut

L’oratge

Les plantes i els animals

1. Les consonants que representen els sons

alveolars fricatius

2. Les consonants que representen els sons ròtics

3. Els temps composts

4. Els pronoms febles

5. Els adverbis

Les festes i les tradicions

Els aliments

1. Les consonants que representen els sons palatals
2. Les perífrasis verbals
3. Les preposicions

NIVELL B2

Primer quadrimestre

UD Continguts comunicatius Continguts lingüístics

1. Converses de l’àmbit social, presentacions.

Entendre i produir interaccions, com ara

missatges i encàrrecs. Enregistrar un

missatge en el contestador. Notes escrites: a

casa, al treball...Escriure textos dels àmbits

familiar i social, com ara notes, invitacions i

felicitacions.

El diccionari. Lèxic dels àmbits educatiu i
professional. Vocals en contacte: elisions i
altres fenòmens de fonètica sintàctica.
Emmudiments. Distinció i articulació clara de
les vocals àtones i tòniques. Gènere i nombre
del substantiu: casos especials. Canvis de
significat segons el gènere. Adjectius acabats
en -aç, -iç i -oç. Alternança -leg/-loga.
Concordança del substantiu amb l’adjectiu.

2. Converses, discussions, intercanvis

d’opinions. Fer descripcions breus i

presentacions clares en missatges i

encàrrecs. Carta de presentació. Crear un

Lèxic per a la descripció de l’espai, el físic i la

personalitat. Derivació: aspectes generals.

Principals prefixos i afixos. Alfabet i grafies.

Lletres modificades i simples, dígrafs i

geminacions. Ús de l’article i absència en



perfil personal d’un web per a conéixer

gent.

infinitius substantivats. Article neutre. Forma i

usos més corrents. Valor abstractiu i

construccions alternatives. Sistema binari i

ternari dels determinants demostratiu

3. Entrevistes de l’àmbit laboral o acadèmic.

Mantindre una entrevista en l’àmbit laboral

o acadèmic. Oferta de treball. Redactar una

carta de presentació.

Lèxic bàsic de documents formals com cartes,

correus electrònics, sol·licituds, etc.. Síl·laba,

diftong, hiat i vocals. Ortografia i pronunciació

de diftongs i hiats. Separació de paraules en

síl·labes. Triftongs. Formes tòniques i àtones

dels possessius. Usos de les formes àtones

dels possessius

4. Anuncis de centres educatius. Fer

declaracions i argumentacions sobre un

tema professional o d’estudis. El currículum.

Escriure textos de l’àmbit laboral, social o

acadèmic. Sufixos que indiquen dimensions

i mides.

Sufixos que indiquen acció o efecte.
Pronunciació de les formes verbals en present
d’indicatiu acabades en -iar. Pronunciació de
les formes rizotòniques de l’imperfet
d’indicatiu. Confusió de vocals a/e, o/u.
Pronunciació i grafia de les paraules
començades per em-, en-, es-, eix-.
Alternances e/i, o/u en les formes verbals
irregulars. Pronoms personals forts. Pronoms
forts darrere de preposició.

5. Textos expositius de guies turístics. Consells

sobre viatges. Recomanar destinacions

turístiques. El fullet turístic. Escriure una

postal.

Idiomes estrangers, noms de països, gentilicis,
mitjans de transport. Sufixos que indiquen
tendències, doctrines o ideologies.
Accentuació d’homòfons i parònims habituals.
Diacrítics més usuals. Morfologia i col·locació
de pronoms febles (apostrofació i guionet) en
combinacions binàries.

6. Megafonia d’un aeroport. Llegir comunicats

informatius i avisos. La web de viatges.

Preparar per escrit comunicats informatius i

avisos.

Locucions i frases fetes d’ús freqüent. Normes
generals de l’ús del guionet. Ús de pronoms
febles en funció d’atribut i cc

7. Conversa en un restaurant. Inventar un

diàleg en el context d’un restaurant. La

recepta de cuina. Escriure una recepta.

Lèxic sobre gastronomia i restauració. Sons
corresponents a les palatals africades i grafies
que els representen. Combinacions binàries
de pronoms febles (reflexius + cd, reflexius +
atribut, ci + cc, cd + cc, ci + cd). Combinació
de pronoms febles en la conjugació dels verbs
anar-se’n, tornar-se’n i eixir-se’n-.

8. Recomanacions d’una nutricionista. Donar

instruccions i consells d’una dieta, una taula

gimnàstica, una recepta, etc.

La taula d’exercicis. Preparar per escrit una

rutina d’exercicis.

Lèxic sobre menjar, dieta i salut. Gerundis en
-t; terminacions -etud, -itud; grups ab-, ob-,
sub- i cap-. Alternança b/p i v/u. Grups mb i
nv. Pronoms interrogatius i exclamatius: usos
de qui, què, com, on, quin/a, quan, quant i
per què. Pronoms relatius: usos de que, què,
qual, on i qui.



9. L’agenda cultural. La compra d’entrades.

Debatre sobre hàbits culturals. La ressenya

teatral. Elaborar una cartellera de cinema.

Redactar una ressenya..

Alternatives als barbarismes. Els sons
alveolars i les grafies que els representen.
Usos dels relatius segons el tipus de
subordinades de relatiu: substantives,
adjectives (especificatives/explicatives),
adverbials. Les relatives adjectives

10. La conversa telefònica. El vídeo en línia.

Protagonitzar un programa de ràdio.

L’escaleta d’un programa. Cartes al

defensor/a de l’espectador/a. Elaborar el

guió d’un bibliotràiler. Escriure un correu

electrònic.

Prefixos més comuns. Discriminació entre
sons consonàntics sords i sonors. Alternança c
/ç segons la flexió. Les relatives substantives i
adverbials. Pronoms relatius neutres: casos
habituals (amb la qual cosa, cosa que, fet
que...

Segon quadrimestre

UD Continguts comunicatius Continguts lingüístics

11. L’entrevista. Escenificar una entrevista.

L’article. La carta al director Escriure una

carta al director. Escriure piulades de

Twitter.

Composició: aspectes generals i tipus de
compostos. Paraules acabades en -ança,
-ença. Paraules acabades en -essa, -esa. Flexió
nominal dels gentilicis acabats en -és. El
numeral cardinal u/un. Quantitatius variables
i invariables. Ús de quant i bastant. Locucions
de quantitat més freqüents

12. Les notícies Exposar un tema d’interés

general. Participar en una tertúlia. Escriure

textos periodístics informatius i publicitaris.

Precisió lèxica i genuïnitat en l’ús del
vocabulari. Sons [ks] i [gz] i grafies que els
representen. Numerals: ordinals i partitius.
Abreviatures de numerals ordinals i perífrasis
equivalents

13. El discurs polític. L’assemblea de veïns. La

presentació d’una instància. El debat amb

els ciutadans. Fer propostes de millora de

l’espai urbà. Redactar una instància.

Escriure una queixa al periòdic.

Llengües i gentilicis més usuals. Escriptura de
les paraules derivades de paraules agudes
acabades en vocal + s. Grafia -sc-Indefinits
variables i invariables. Distinció entre res,
gens i cap

14. El debat entre candidats. Participar en un

debat. L’article d’opinió. Redactar un punt

d’un programa electoral.

La polisèmia i l’homonímia. Sons palatals
africats i fricatius. Alternança g/j i tg/tj segons
la flexió Preposicions: usos habituals de
amb/en, a/en. Preposicions que precedeixen
parts del dia, mesos de l’any, estacions i
festes. Preposicions sense, per i per a davant
de sintagma nominal. Caiguda de la
preposició davant de que àton

15. L’article de divulgació. El reportatge.

Exposar l’opinió a partir d’arguments sòlids.

El text expositiu. Escriure un text

argumentatiu.

Lèxic sobre medi ambient. Derivats de les
paraules acabades en -tx i -ig. Adverbis i
locucions adverbials d’afirmació. Conjuncions
i altres connectors d’ús general. Conjuncions



adversatives i concessives. Conjunció que a
l’inici d’oracions interrogatives i exclamatives1

16. L’article de divulgació. El reportatge.

Dialogar sobre temes d’ecologia. L’article

divulgatiu. Escriure un text argumentatiu

Sufixos de derivació que designen plantes i
arbres fruiters: -er, -era; i que indiquen
conjunts: -ada, -at, -menta. Grafies l·l, tl/tll.
Grafia h inicial i intercalada en paraules del
vocabulari general. La h en els homòfons més
usuals. Verbs irregulars velaritzats més
habituals. Verbs irregulars amb canvis
vocàlics. Imperfet d’indicatiu regular i
irregular

17. El conte i la rondalla. Els acudits Explicar

acudits. Llegir contes, rondalles, llegendes i

cançons, El conte i la rondalla. Redactar un

conte literari

Lèxic propi de contes, rondalles i cançons
tradicionals. Majúscules i minúscules. Funció
demarcativa. Usos generals dels signes de
puntuació. El punt i coma, els dos punts i els
punts suspensius. Usos generals de ser i estar

18. Cançons de tot l’àmbit lingüístic. Descriure

una ruta literària. Debatre sobre la salut del

valencià- Textos de diverses èpoques.

Escriure la continuació d’un poema.

La comparació, la metàfora i la metonímia
com a mecanismes de creació lèxica. Els
parèntesis. El guió de diàleg. Les cometes en
les citacions textuals. Abreviacions, sigles i
símbols. Usos del subjuntiu. Ordres en
negatiu (no + subjuntiu). Construccions
agramaticals d’infinitiu amb valor d’imperatiu.
Perífrasis incoatives, de probabilitat, de
realització recent i d’aproximació

NIVELL C1

Primer quadrimestre



Segon quadrimestre
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Primer quadrimestre

Segon quadrimestre



2C2

Primer quadrimestre



Segon quadrimestre



4. Metodologia. Orientacions didàctiques

a) Metodologia general i específica de l’idioma

En primer lloc, volem destacar la importància que té el treball autònom de l’alumne, ara bé, això no

lleva que el treball en parella i en grup siga una ferramenta eficaç per arribar al grau d’autonomia

necessari. L’assistència presencial a les classes és obligatòria i és decisiva per assolir aquesta fita, però

ha d’anar acompanyada d’una actitud activa a les classes i d’un treball individual fora de l’escola. Sols

si l’alumnat s’implica en el propi procés d’aprenentatge, podrà progressar i corregir els dèficits i les

mancances que té. Per fomentar la responsabilitat i l’autonomia dels estudiants hem establert

diverses mesures metodològiques, que tot seguit desenvoluparem.

Com a docents exercirem el paper de guia, actuant de la manera més individualitzada possible, per a

així indicar a cada alumne en quin estament de l’aprenentatge es troba i com pot assolir l’èxit. La

nostra funció serà, doncs, la d’orientar, la de facilitar, supervisar i orientar el propi aprenentatge per

tal que cada vegada siga més productiu i més autònom. Una manera de col·laborar a l’adquisició

d’autonomia pot ser a partir de la revisió i l’avaluació que faran els estudiants a partir de rúbriques

que els facilitarem.

En les classes presencials les explicacions magistrals ocuparan el mínim de temps indispensable, ja

que pretenem que la major part del temps es dedique al treball actiu de l’alumnat, a la resolució de

dubtes i a l’atenció individualitzada per tal d’atendre les necessitats que tenen. Les sessions de les UD

estan molt estructurades per aconseguir un aprofitament màxim del temps que estan a l’aula. Ara bé,

la posada en pràctica serà la que determinarà el ritme de la programació. Si l’alumnat presenta

moltes dificultats en algun aspecte concret, la programació de les sessions es modificarà per tal

d’atendre’ls de manera correcta.

L’enfocament metodologia estarà orientat a l'acció: en l’àmbit de l’aula, hi tindrem presents les

següents implicacions.

- Considerarem l’alumnat com a agents socials, és a dir, els implicarem en el procés d'aprenentatge

mitjançant els descriptors com a mitjà de comunicació.

- Partirem del reconeixement de la naturalesa social de l'aprenentatge i l'ús de la llengua i la

interacció entre la societat i l'individu en el procés d'aprenentatge.

- La consideració dels alumnes com a usuaris de la llengua comporta un ús extensiu de l'L2 a

l'aula: aprendre a utilitzar la llengua en lloc d'aprendre sobre la llengua (com a assignatura).

- La concepció dels estudiants com a éssers plurilingües i pluriculturals farà que els permetem

utilitzar tots els seus recursos lingüístics quan siga necessari i animar-los a descobrir similituds i

equivalències, així com diferencies entre llengües  i cultures.

En essència , l'enfocament orientat a l'acció implicarà tasques de col·laboració a l’aula amb una meta:

l’objectiu principal no és la llengua per se. Si el focus principal de la tasca no és el llenguatge, llavors

hi definirem un altre producte o resultat (com per exemple planificar una eixida, fer un pòster, crear

un blog, dissenyar un festival, entre d’altres). Els descriptors ens serviran per a ajudar a dissenyar



aquestes tasques i també per a observar i, si es desitja, (auto)avaluar l'ús de la llengua dels alumnes

durant la tasca.

Hi haurà un equilibri entre la interacció professor-alumne i alumne-alumne, per tal d’afavorir aquesta

interacció col·laborativa entre alumnes en grups reduïts o amb tota la classe.

Els objectius se centren en l'ús efectiu de l'idioma per part de l'alumne; per tant, les pràctiques

d'ensenyança i aprenentatge s'orientaran de manera que l'actuació d'este ocupe el major temps

possible. Les línies metodològiques adoptades pel professorat del departament es concreten en

aquests punts:

▪ El paper del professorat serà essencialment el de facilitar la participació de l'alumne en la

realització d'activitats comunicatives, avaluar la seua actuació, orientar-lo i indicar-li com pot

desenvolupar les seues competències i les seues pròpies estratègies d'aprenentatge.

▪ Les activitats d'ensenyança i aprenentatge se centraran fonamentalment en aquelles a què

l'alumnat haurà d'enfrontar-se en situacions de comunicació real –açò és, activitats de

comprensió, producció, interacció i mediació– mitjançant tasques que impliquen les

esmentades activitats.

▪ Les característiques de les activitats a dur a terme (textos o material de base utilitzat, tema,

operacions que comporta, duració, nombre de participants, instruccions, etc.) i les seues

condicions de realització (quan i com) s'establiran essencialment en funció dels objectius

específics que es pretenen aconseguir

▪ Les classes s'impartiran en valencià des del primer curs de nivell Bàsic, precisament perquè

som una llengua oficial i considerem que és molt positiva una immersió des del

començament dels estudis de valencià per a garantir-ne una major exposició directa que

després pot ser complementada al carrer.

▪ Les classes s'organitzaran de manera que s'afavorisca la comunicació entre l'alumnat i es

proposaran diferents activitats en què es promoga la dinàmica de grups. Per a tal fi, és

important que l’ambient de la classe l’afavorisca; es crearà un clima de col·laboració,

empatia, respecte i interés.

▪ Els mitjans, mètodes i materials que s'utilitzen seran el més pròxims possible a aquells que

l'alumnat puga trobar-se en el curs de la seua experiència directa amb l'idioma, i se

seleccionaran en funció de la seua idoneïtat per a aconseguir els objectius establits.

▪ La introducció de les TIC en l'ensenyança d'idiomes ha suposat una fita molt important i

eficaç per a l'ensenyança-aprenentatge de llengües, i en la mesura que siga possible les

introduirem en les nostres aules.

▪ Els materials publicats (en concret els llibres de text) seran utilitzats com a instrument i no

com a programes curriculars. Per això, el professorat pot complementar els materials

mitjançant fotocòpies o penjant material al Moodle o a Aules.

▪ Es fomentarà l’autoaprenetatge, per això la coevaluació i l’autoavaluació ajudaran a la

detecció per part de l’alumnat ; també el professorat corregirà únicament assenyalant errors

per a provocar-ne la reflexió.



b) Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge

El plantejament del currículum de valencià de l’EOI pretén que l’estudiant siga un usuari competent,

és a dir, l’enfocament comunicatiu n’és la base. Amb aquesta finalitat hem programat tasques

comunicatives en les diverses unitats. Són el mètode d’aprenentatge idoni per treballar la

competència comunicativa per diverses raons. En primer lloc, emmarquen en treball de l’aula en un

context real (o versemblant) que atorga utilitat al treball que ha de realitzar l’alumne; és a dir, li dona

sentit a aquell treball que els hem plantejat. Relacionat amb açò, està la llibertat de concreció

d’algunes tasques per tal que les ajusten al seu perfil individual.

En segon lloc, per aconseguir la fita que marca la tasca és necessari posar en funcionament diverses

estratègies i competències que es poden desglossar en les competències tractades en el punt

anterior d’aquesta programació, és a dir, aglutinen el treball de totes les competències, ja que l’ús de

la llengua que es proposa és real o versemblant.

Comprovem, així doncs, com aquest mètode d’aprenentatge s’insereix de ple en la concepció actual

de l’ensenyament i de l’aprenentatge de llengües on la comunicació va més enllà de la descodificació

i de la codificació de missatges, sinó que implica posar en funcionament un seguit d’elements de

caire no exclusivament lingüístic.

La percepció que transmetem a l’alumnat de la llengua és que és un compendi d’elements no sempre

tinguts en compte anys enrere. El coneixement es desglossa en el domini de diversos elements, on

no hi ha un més important que un altre; és a dir, la manca d’adequació té la mateixa gravetat que les

faltes de normativa ortogràfica. Recordem l’excessiva tendència al domini de la norma que ha

caracteritzat l’ensenyament del valencià en èpoques passades i que deixava de banda aspectes tan

bàsics com l’ús. Actualment aquesta excessiva atenció a aspectes gramaticals o ortogràfics,

principalment, s’ha corregit en consonància amb l’ensenyament de les llengües modernes del nostre

entorn.

En el plantejament de les tasques a l’alumnat tindrem en compte tres moments després de definir

quin és l’objectiu, que consistirà en la realització d’un tipus de text concret, emmarcat dins d’un

context i amb una finalitat. Tot correspon a un ús real de la llengua.

Abans de començar el treball, doncs, l’alumnat haurà de determinar quines destreses i quins

elements necessitarà per realitzar la tasca. Tot allò que necessite haurà sigut treballat a l’aula

prèviament, per la qual cosa l’encoratjarem que revise el treball realitzat per tal de seleccionar

aquells elements lingüístics i no lingüístics que necessitarà. Si detectem que té mancances en algun

punt, li recomanarem que reforce aquell aspecte que no domina i que necessitarà per arribar a

l’objectiu.

En el moment de preparació i d’execució els estudiants hauran de posar en relació els coneixements

lingüístics i les competències. A les classes els haurem treballat de manera separada, aïllada, però

sense perdre de vista que són els elements que junts donen sentit a un text. Les activitats que es

faran a classe seran de diversa tipologia, en funció de la dificultat. Algunes seran en grup, d’altres o

en parella, tot i que les tasques seran sempre de caràcter individual. En aquesta fase, unes vegades

proporcionarem a l’alumnat textos semblants al que se’ls demanarà; d’altres, els remetrem a pàgines

web o a recursos impresos reals on podran trobar textos que els servisquen de guia.



A continuació explicitarem els tipus d’activitats que hem previst per al treball de totes les habilitats

lingüístiques: la comprensió oral i escrita, la producció i coproducció oral i escrita i la mediació.

Les activitats de comprensió sobre els textos orals i escrits seran variades en tipologia. Hem

planificat, per citar-ne una mostra

• Preguntes concretes on hauran de redactar-ne la resposta.

• Tests d’elecció múltiple amb distractors suficients.

• Activitats d’interacció oral a partir del contingut del text.

• Relació d’enunciats amb els paràgrafs o parts del text llegit o escoltat.

• Activitats de reformulació o de canvi de registre o tipologia textual.

• Resums del contingut.

• Discussions formals a partir del tema o temes del text.

• Activitats de producció escrita a partir del text llegit o escoltat, etc.

Pel que fa a les activitats de producció i de coproducció escrita i oral:

• Les UD segueixen un ordre en el curs que respon al nivell de dificultat que presenten

• Les activitats treballen les diverses competències i funcions necessàries per a la construcció

textual.

• Algunes tasques es realitzaran en parella, d’altres en petit grup, però les tasques finals seran

sempre individuals.

• S’hi aplicaran els mètodes de la coavaluació i de l’autoavaluació com a ferramentes

didàctiques.

• Anotem per últim que les activitats d’expressió aniran sempre precedides per les de

comprensió, ja que així els textos poden servir de model per a les produccions pròpies.

Per últim, entre les activitats de mediació volem destacar-ne les següents:

• Assistència a conferències o xarrades que realitzarem a l’escola on l’alumnat ha de traslladar

la informació  per escrit o oralment.

• Mitjançar entre parlants de divers perfil sociolingüístic i sociocultural i transmetre amb

eficàcia informació  significativa de forma clara i concisa.

• Prendre notes a partir d’un text audiovisual o d’una conferència per transmetre-les a uns

tercers.

• Resumir fidelment o parafrasejant un text llegit o escoltat per donar-li un altre ús.

c) Autoavaluació de l’alumnat



Les classes afavoriran l’autonomia d'aprenentatge i l’aprenentatge estratègic: l’autonomia en

l’aprenentatge fa referència a la capacitat de responsabilitzar-se de l'aprenentatge propi. D'aquesta

manera, l'alumne autònom desenvolupa l’habilitat de fixar els seus objectius, els continguts i la

progressió, gestionant i avaluant tot el procés. A més, implica una reflexió crítica, presa de decisions i

acció independent, la qual cosa es tradueix en aprenentatge significatiu, ja que l'alumne passa a

aplicar els seus coneixements a un context més ampli.

Una vegada entregada la tasca i avaluada per nosaltres, l’alumne revisarà el resultat i avaluarà el

procés que ha seguit per poder detectar mancances o estratègies que encara no té assolides. Aquest

darrer pas és fonamental perquè hi haja un aprenentatge significatiu. Com a docents avaluarem,

però també afavorirem que cada alumne avalue els productes que elabora i així desenvolupe la

competència estratègica, com tractarem en el següent apartat. La revisió es farà a partir d’una

rúbrica on l’alumnat puntuarà la consecució o no de diversos objectius i la presència o absència dels

elements fonamentals.

Pretenem que els alumnes reconeguen el seu estil cognitiu i que desenvolupen conseqüentment

estratègies d'aprenentatge pròpies.

d) Model d’organització lectiva

Els cursos curriculars seran presencials en tots aquells grups que puguen garantir la distància de

seguretat d’1,5 metres entre l’alumnat. En els cursos curriculars presencials en què no puguen

garantir-se les mesures de distanciament social i higiene, com ara la distància mínima de seguretat

d’1,5 metres, establides per les autoritats sanitàries competents, els departaments didàctics dels

centres podran distribuir les jornades lectives en qualsevol dels quatre models d’organització lectiva

següents, que faciliten l’assistència i el seguiment dels cursos per part de l’alumnat en condicions

d’igualtat:

Com que la majoria dels grups no caben a l’aula, el grup es dividirà en dos subgrups. Cada subgrup

assisteix presencialment un dia a la setmana a una sessió de 2 hores i 8 minuts i segueix l’altra classe

a distància amb treball en la plataforma AULES, en què el professorat oferirà materials i recursos per

al treball autònom clarament dissenyats amb aqueixa finalitat. El professorat repetirà la mateixa

classe en ambdós subgrups per evitar desajustos en els continguts i la pràctica de les competències.

El professorat planificarà el seu treball de manera que es desenvolupen presencialment amb

l’alumnat les tasques que requerisquen una activitat presencial i li marque les activitats que ha

derealitzar en la plataforma AULES el dia que no assistirà al centre.

El professorat fa el control d’assistència a classe només de l’alumnat que assisteix presencialment.

La comprovació de la realització de les tasques encomanades en AULES per part de l’alumnat

esconsignarà en ITACA com a assistència a classe del dia no presencial.

Els docents Aina Monferrer i Ignasi Ribera, sempre que es tinguen les condicions tècniques

adequades i es demostre que és una metodologia eficaç, aplicaran el següent model.:

El grup es divideix en dos subgrups. Cada subgrup assisteix presencialment un dia a la setmana a una

sessió de 2 hores i 8 minuts i segueix l’altra classe a distància, de forma asíncrona, mitjançant



sessions enregistrades pel professorat i combinades amb materials i recursos adreçats a

l’autoaprenentatge. Les sessions d’ambdós subgrups hauran de desenvolupar-se en condicions

d’igualtat, per tal d’evitar desajustos en els continguts i la pràctica de les competències. En el cas que

la sessió enregistrada siga la mateixa classe presencial del subgrup, el professorat no repetirà cap

classe als subgrups. Si, pel contrari, la sessió enregistrada no es correspon amb la classe presencial, el

professorat repetirà la classe als dos subgrups.

El professorat fa el control d’assistència a classe només de l’alumnat que assisteix presencialment. La

comprovació de la realització de les tasques encomanades per part de l’alumnat es consignarà en

ITACA com a assistència a classe del dia no presencial.

2. Excepcionalment, els subgrups configurats inicialment poden variar de composició i alternar els

dies segons el criteri del professorat i amb el consentiment de l’alumnat.

L’enregistrament en vídeo de les classes es farà exclusivament mitjançant les plataformes

proporcionades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. En cas de classes asíncrones, el

material de vídeo s’allotjarà en la plataforma AULES durant un temps màxim de 24 hores. Una vegada

transcorregut aquest temps, el material s’esborrarà de la plataforma per tal d’assegurar que no se

n’ultrapassa la capacitat d’emmagatzemament. Cada docent té la titularitat exclusiva de les classes

enregistrades i els materials que elabora, dels quals té la propietat intel·lectual.

No està permesa la reproducció, distribució i comunicació pública o qualsevol altra forma

d’explotació i/o difusió d’aquest material sense l’autorització de la persona que en té la propietat

intel·lectual. L’alumnat mantindrà la confidencialitat i respectarà els drets d’imatge i propietat

intel·lectual del professorat.



5. Criteris d’avaluació

Avaluació A2

Durant tot el curs, l’avaluació serà contínua i estarà integrada en el treball de classe. Per poder fer

aquesta avaluació, el professorat realitzarà proves (programades o no) amb la freqüència que

considere oportuna, però n’haurà de recollir, com a mínim, tres de cada destresa i les haurà de

realitzar al llarg del tot el curs per poder complir l’avaluació contínua, ja que l’assistència a classe és

obligatòria.

La nota final es determinarà per la mitjana ponderada de les notes que el professorat haja recollit de

l’alumnat.

Les proves i els aspectes que, de manera orientativa es poden tenir en compte són:

● Proves de comprensió oral que, a partir d’una audició, podran consistir a:

o Relacionar afirmacions amb continguts de l’audició.

o Respondre qüestions referides a la seua comprensió, marcant la resposta correcta

entre diverses possibilitats.

o Indicar si una sèrie d’afirmacions són vertaderes o falses.

o Resumir la informació obtinguda.

● Proves de comprensió escrita, que podran consistir a:

o Relacionar afirmacions amb continguts d’una lectura.

o Respondre qüestions referides a la comprensió d’un text, marcant la resposta

correcta entre diverses possibilitats.

o Omplir buits amb mots que completen la informació d’un text.

o Indicar si una sèrie d’afirmacions són vertaderes o falses.

o Resumir la informació obtinguda en un text.

o Ordenar fragments d’un text.

● Proves d’expressió i interacció oral, que podran consistir en:

o Tasques d’expressió individual, segons les propostes demanades.

o Tasques d’interacció oral, segons les propostes demanades.

o Proves d’expressió i interacció escrita, que consistiran en:

o Elaboració de textos escrits, d’acord amb les tasques demanades i amb l’extensió

exigida.

● Proves de mediació, que inclouran:

o Tasques de mediació escrita.

o Tasques de mediació oral.

● Exercicis de competència lexicogramatical.



● Lectura, comentari i aprofitament dels llibres de lectura obligatòria determinats per a cada

curs, que podran servir per a avaluar qualsevol de les quatre destreses comunicatives.

● Assistència a classe. Només es permetrà un màxim de 18 hores de faltes d’assistència (9 dies

de classe).

● Observació de la participació a classe.

● Motivació.

L’alumnat d’aquest nivell serà considerat APTE si, una vegada realitzada l’avaluació contínua, ha

superat totes les activitats de llengua amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50% i ha

obtingut un percentatge de puntuació global mínim d’un 65%.

Si no és així, el departament prepararà una prova per a tot l’alumnat del mateix nivell, que es

realitzarà a finals de maig, a la qual accediran només aquells alumnes que no hagen obtingut apte en

totes o en alguna de les destreses. En aquest cas, únicament es presentaran a les destreses no

superades al llarg del curs.

A més, esgotades aquestes opcions, es tindrà dret a una convocatòria extraordinària

l’última setmana de juny.

L’alumnat NO APTE en la convocatòria ordinària podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària

únicament a aquelles activitats de llengua en què haja obtingut un percentatge de puntuació inferior

al 65% i no podrà tornar a presentar-se a activitats de llengua amb un percentatge de puntuació d’un

65% o superior. En cas que l’alumnat no s’haja presentat, en la convocatòria extraordinària, a alguna

activitat de llengua en què en la convocatòria ordinària haja obtingut un percentatge de puntuació

igual o superior al 50% i inferior al 65%, se li guardarà la nota de la convocatòria ordinària d’aquestes

activitats per a calcular la nota global. Si s’hi ha presentat, es calcularà la nota global prenent el

resultat de la convocatòria extraordinària i en cap cas se li assignarà la qualificació de NO PRESENTAT.

En el supòsit que s’hi haja presentat, es calcularà la nota global amb el resultat de la convocatòria

extraordinària d’aquestes activitats.

Avaluació B1

Durant tot el curs, l’avaluació serà contínua i estarà integrada en el treball de classe. Per poder fer

aquesta avaluació, el professorat realitzarà proves (programades o no) amb la freqüència que

considere oportuna, però n’haurà de recollir, com a mínim, tres de cada destresa i les haurà de

realitzar al llarg del tot el curs per poder complir l’avaluació contínua, ja que l’assistència a classe és

obligatòria.

Les proves i els aspectes que, de manera orientativa es poden tenir en compte són:

● Proves de comprensió oral que, a partir d’una audició, podran consistir a:

o Relacionar afirmacions amb continguts de l’audició.

o Respondre qüestions referides a la seua comprensió, marcant la resposta correcta entre

diverses possibilitats.

o Indicar si una sèrie d'afirmacions són vertaderes o falses.

o Resumir la informació obtinguda.

● Proves de comprensió escrita, que podran consistir a:



o Relacionar afirmacions amb continguts d’una lectura.

o Respondre qüestions referides a la comprensió d’un text, marcant la resposta correcta

entre diverses possibilitats.

o Omplir buits amb mots que completen la informació d’un text.

o Indicar si una sèrie d'afirmacions són vertaderes o falses.

o Resumir la informació obtinguda en un text.

o Ordenar fragments d’un text.

● Proves  d’expressió i interacció oral, que podran consistir en:

o Tasques d’expressió individual, segons les propostes demanades.

o Tasques d’interacció oral, segons les propostes demanades.

● Proves d’expressió i interacció escrita, que consistiran en:

o Elaboració de textos escrits, d’acord amb les tasques demanades i amb l’extensió exigida.

● Proves de mediació, que inclouran:

o Tasques de mediació escrita.

o Tasques de mediació oral.

● Exercicis de competència lexicogramatical.

● Lectura, comentari i aprofitament dels llibres de lectura obligatòria determinats per a cada curs,

que podran servir per a avaluar qualsevol de les quatre destreses comunicatives.

● Assistència a classe. Només es permetrà un màxim de 18 hores de faltes d’assistència (9 dies de

classe).

● Observació de la participació a classe.

● Motivació.

L’alumnat d’aquest nivell serà considerat APTE si, una vegada realitzada l’avaluació contínua, ha

superat totes les activitats de llengua amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50% i ha

obtingut un percentatge de puntuació global mínim d’un 60%.

Si no és així, el departament prepararà una prova per a tot l’alumnat del mateix nivell, que es

realitzarà a finals de maig, a la qual accediran només aquells alumnes que no hagen obtingut apte en

totes o en alguna de les destreses. En aquest cas, únicament es presentaran a les destreses no

superades al llarg del curs.

L’alumnat de B1 pot promocionar a B2 sense l'obligació de presentar-se a la PUC (Prova Unificada de

Certificació). En aquest cas no té opció a una convocatòria extraordinària del curs curricular, atés que

ja disposa de les dues convocatòries de la PUC.

Per tal d’aconseguir el certificat de B1, cal presentar-se a la PUC i superar totes les activitats de

llengua amb un percentatge de puntuació mínim d'un 50% i obtenir un percentatge de puntuació

global mínim d'un 65%. La seua nota final és la mitjana de la puntuació aconseguida en cada activitat

de llengua.

L’alumnat que ha obtingut la qualificació de NO APTE en la convocatòria ordinària de la Prova

Unificada de Certificació haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària a les activitats de

llengua en què haja obtingut una nota inferior al 65% de la puntuació i no podrà tornar a

presentar-se a activitats de llengua amb un percentatge de puntuació d’un 65% o superior.

La qualificació final de la prova de certificació serà el resultat de realitzar la mitjana aritmètica de les

puntuacions obtingudes en cadascuna de les seues parts.



Avaluació B2

Durant tot el curs, l’avaluació serà contínua i estarà integrada en el treball de classe. Per poder fer

aquesta avaluació, el professorat realitzarà proves (programades o no) amb la freqüència que

considere oportuna, però n’haurà de recollir, com a mínim, tres de cada destresa i les haurà de

realitzar al llarg del tot el curs per poder complir l’avaluació contínua, ja que l’assistència a classe és

obligatòria.

Les proves i els aspectes que, de manera orientativa es poden tenir en compte són:

● Proves de comprensió oral que, a partir d’una audició, podran consistir a:

o Relacionar afirmacions amb continguts de l’audició.

o Respondre qüestions referides a la seua comprensió, marcant la resposta

correcta entre diverses possibilitats.

o Indicar si una sèrie d'afirmacions són vertaderes o falses.

o Resumir la informació obtinguda.

● Proves de comprensió escrita, que podran consistir a:

o Relacionar afirmacions amb continguts d’una lectura.

o Respondre qüestions referides a la comprensió d’un text, marcant la resposta

correcta entre diverses possibilitats.

o Omplir buits amb mots que completen la informació d’un text.

o Indicar si una sèrie d'afirmacions són vertaderes o falses.

o Resumir la informació obtinguda en un text.

o Ordenar fragments d’un text.

● Proves  d’expressió i interacció oral, que podran consistir en:

o Tasques d’expressió individual, segons les propostes demanades.

o Tasques d’interacció oral, segons les propostes demanades.

● Proves d’expressió i interacció escrita, que consistiran en:

o Elaboració de textos escrits, d’acord amb les tasques demanades i amb l’extensió

exigida.

● Proves de mediació, que inclouran:

o Tasques de mediació escrita.

o Tasques de mediació oral.

● Exercicis de competència lexicogramatical.



● Lectura, comentari i aprofitament dels llibres de lectura obligatòria determinats per a

cada curs, que podran servir per a avaluar qualsevol de les quatre destreses

comunicatives.

● Assistència a classe. Només es permetrà un màxim de 18 hores de faltes d’assistència (9

dies de classe).

● Observació de la participació a classe.

● Motivació.

Per a obtenir la qualificació final d'APTE cal superar totes les activitats de llengua amb un

percentatge de puntuació mínim d'un 50% i haver obtingut un percentatge de puntuació global

mínim d'un 60%. La qualificació final de les avaluacions del curs curricular serà el resultat de realitzar

la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les activitats de llengua.

La nota del curs curricular només serà informativa en l'expedient acadèmic de l'alumnat, però en cap

cas serà vàlida a efectes de promoció de nivell. Aquest alumnat ha de presentar-se a la PUC (Prova

Unificada de Certificació) per a poder promocionar de curs. En aquest cas no té opció a una

convocatòria extraordinària del curs curricular, atés que ja disposa de les dues convocatòries de la

PUC.

Per tal d’aconseguir el certificat de B2, cal presentar-se a la PUC i superar totes les activitats de

llengua amb un percentatge de puntuació mínim d'un 50% i obtenir un percentatge de puntuació

global mínim d'un 65%. La seua nota final és la mitjana de la puntuació aconseguida en cada activitat

de llengua.

L’alumnat que ha obtingut la qualificació de NO APTE en la convocatòria ordinària de la PUC haurà de

presentar-se, en la convocatòria extraordinària, a les activitats de llengua en què haja obtingut una

nota inferior al 65% de la puntuació i no podrà tornar a presentar-se a activitats de llengua amb un

percentatge de puntuació d’un 65% o superior.

La qualificació final de la prova de certificació serà el resultat de realitzar la mitjana aritmètica de les

puntuacions obtingudes en cadascuna de les seues parts.

Avaluació 1C2

Durant tot el curs, l’avaluació serà contínua i estarà integrada en el treball de classe. Per poder fer

aquesta avaluació, el professorat realitzarà proves (programades o no) amb la freqüència que

considere oportuna, però n’haurà de recollir, com a mínim, tres de cada destresa i n’haurà de

realitzar al llarg del tot el curs per poder complir l’avaluació contínua, ja que l’assistència a classe és

obligatòria.

Les proves i els aspectes que, de manera orientativa es poden tenir en compte són:

● Proves de comprensió oral que, a partir d’una audició, podran consistir a:

o Relacionar afirmacions amb continguts de l’audició.

o Respondre qüestions referides a la seua comprensió, marcant la resposta correcta

entre diverses possibilitats.

o Omplir buits amb mots que completen la informació d’un text (cloze).



o Ordenar fragments d’un text.

o Indicar si una sèrie d'afirmacions són vertaderes o falses.

o Resumir la informació obtinguda.

● Proves de comprensió escrita, que podran consistir a:

o Relacionar afirmacions amb continguts d’una lectura.

o Respondre qüestions referides a la comprensió d’un text, marcant la resposta

correcta entre diverses possibilitats.

o Omplir buits amb mots que completen la informació d’un text (cloze).

o Ordenar fragments d’un text.

o Indicar si una sèrie d'afirmacions són vertaderes o falses.

o Resumir la informació obtinguda en un text.

● Proves  d’expressió i interacció oral, que podran consistir en:

o Tasques d’expressió individual, segons les propostes demanades.

o Tasques d’interacció oral, segons les propostes demanades.

● Proves d’expressió i interacció escrita, que consistiran en:

o Elaboració de textos escrits, d’acord amb les tasques demanades i amb l’extensió

exigida.

● Proves de mediació, que inclouran:

o Tasques de mediació escrita.

o Tasques de mediació oral.

● Exercicis de competència lexicogramatical.

● Lectura, comentari i aprofitament dels llibres de lectura obligatòria determinats per a cada

curs, que podran servir per a avaluar qualsevol de les quatre destreses comunicatives.

● Assistència a classe. Només es permetrà un màxim de 18 hores de faltes d’assistència (9 dies

de classe).

● Observació de la participació a classe.

● Motivació.

L’alumnat d’aquest nivell serà considerat APTE si, una vegada realitzada l’avaluació contínua, ha

superat totes les activitats de llengua amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50% i ha

obtingut un percentatge de puntuació global mínim d’un 60%.



Si no és així, el departament prepararà una prova per a tot l’alumnat del mateix nivell, que es

realitzarà a finals de maig, a la qual accediran només aquells alumnes que no hagen obtingut apte en

totes o en alguna de les destreses. En aquest cas, únicament es presentaran a les destreses no

superades al llarg del curs.

A més, esgotades aquestes opcions, es tindrà dret a una convocatòria extraordinària l’última

setmana de juny.

L'alumnat NO APTE en la convocatòria ordinària podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària

únicament a aquelles activitats de llengua en què haja obtingut un percentatge de puntuació inferior

al 60% i no podrà tornar a presentar-se a activitats de llengua amb un percentatge de puntuació d’un

60% o superior. En cas que l’alumnat no s’hi haja presentat, en la convocatòria extraordinària, a

alguna activitat de llengua en què en la convocatòria ordinària haja obtingut un percentatge de

puntuació igual o superior al 50% i inferior al 60%, se li guardarà la nota de la convocatòria ordinària

d’aquestes activitats per a calcular la nota global. Si s’hi ha presentat, es calcularà la nota global

prenent el resultat de la convocatòria extraordinària i en cap cas se li assignarà la qualificació de NO

PRESENTAT. En el supòsit que s’hi haja presentat, es calcularà la nota global amb el resultat de la

convocatòria extraordinària d’aquestes activitats.



Avaluació 2C2

Durant tot el curs, l’avaluació serà contínua i estarà integrada en el treball de classe. Per poder fer

aquesta avaluació, el professorat realitzarà proves (programades o no) amb la freqüència que

considere oportuna, però n’haurà de recollir, com a mínim, tres de cada destresa i n’haurà de

realitzar al llarg del tot el curs per poder complir l’avaluació contínua, ja que l’assistència a classe és

obligatòria.

Les proves i els aspectes que, de manera orientativa es poden tenir en compte són:

● Proves de comprensió oral que, a partir d’una audició, podran consistir a:

o Relacionar afirmacions amb continguts de l’audició.

o Respondre qüestions referides a la seua comprensió, marcant la resposta correcta

entre diverses possibilitats.

o Omplir buits amb mots que completen la informació d’un text (cloze).

o Ordenar fragments d’un text.

o Indicar si una sèrie d'afirmacions són vertaderes o falses.

o Resumir la informació obtinguda.

● Proves de comprensió escrita, que podran consistir a:

o Relacionar afirmacions amb continguts d’una lectura.

o Respondre qüestions referides a la comprensió d’un text, marcant la resposta

correcta entre diverses possibilitats.

o Omplir buits amb mots que completen la informació d’un text (cloze).

o Ordenar fragments d’un text.

o Indicar si una sèrie d'afirmacions són vertaderes o falses.

o Resumir la informació obtinguda en un text.

● Proves  d’expressió i interacció oral, que podran consistir en:

o Tasques d’expressió individual, segons les propostes demanades.

o Tasques d’interacció oral, segons les propostes demanades.

● Proves d’expressió i interacció escrita, que consistiran en:

o Elaboració de textos escrits, d’acord amb les tasques demanades i amb l’extensió

exigida.

● Proves de mediació, que inclouran:



o Tasques de mediació escrita.

o Tasques de mediació oral.

● Exercicis de competència lexicogramatical.

● Lectura, comentari i aprofitament dels llibres de lectura obligatòria determinats per a cada

curs, que podran servir per a avaluar qualsevol de les quatre destreses comunicatives.

● Assistència a classe. Només es permetrà un màxim de 18 hores de faltes d’assistència (9 dies

de classe).

● Observació de la participació a classe.

● Motivació.

Per a obtenir la qualificació final d'APTE cal superar totes les activitats de llengua amb un

percentatge de puntuació mínim d'un 50% i haver obtingut un percentatge de puntuació global

mínim d'un 60%. La qualificació final de les avaluacions del curs curricular serà el resultat de realitzar

la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les activitats de llengua.

La nota del curs curricular només serà informativa en l'expedient acadèmic de l'alumnat, però en cap

cas serà vàlida a efectes de promoció de nivell. Aquest alumnat ha de presentar-se a la PUC (Prova

Unificada de Certificació) per a poder promocionar de curs. En aquest cas no té opció a una

convocatòria extraordinària del curs curricular, atés que ja disposa de les dues convocatòries de la

PUC.

Per tal d’aconseguir el certificat de C2, cal presentar-se a la PUC i superar totes les activitats de

llengua amb un percentatge de puntuació mínim d'un 50% i obtenir un percentatge de puntuació

global mínim d'un 65%. La seua nota final és la mitjana de la puntuació aconseguida en cada activitat

de llengua.

L’alumnat que ha obtingut la qualificació de NO APTE en la convocatòria ordinària de la PUC haurà de

presentar-se, en la convocatòria extraordinària, a les activitats de llengua en què haja obtingut una

nota inferior al 65% de la puntuació i no podrà tornar a presentar-se a activitats de llengua amb un

percentatge de puntuació d’un 65% o superior.

La qualificació final de la prova de certificació serà el resultat de realitzar la mitjana aritmètica de les

puntuacions obtingudes en cadascuna de les seues parts.

c) Proves de nivell

La prova de nivell oberta del departament de valencià consta de la realització de:

• Un test gramatical.

• Una prova d’expressió escrita.

• Una prova oral: entrevista.



L’alumnat ha de triar el nivell al qual pensa que pot accedir i realitzar la prova de nivell de la següent

manera:

ACCÉS AL NIVELL A2

L’alumnat que només vulga accedir a 2n curs del nivell A2 ha de realitzar :

• Un test gramatical de 20 preguntes.

• Una expressió escrita d’una extensió de 75 paraules, proposada pel departament.

• Una prova oral: entrevista.

Temps aproximat de la prova:

• 30 minuts per al test gramatical i l’expressió escrita.

• 5 minuts per a l’entrevista ( a partir del moment en què l’alumat passa amb el professorat

entrevistador).

L’alumnat accedirà al 2n curs si obté, com a mínim, el 60% de nota en cadascun dels 3 apartats.

ACCÉS AL NIVELL B1

L’alumnat que vulga accedir a aquest nivell ha de realitzar:

• Un test gramatical de 30 preguntes de nivell B1

• Una expressió escrita d’una extensió de 100 paraules, proposada pel departament.

• Una prova oral: entrevista.

Temps aproximat de la prova:

• 40 minuts per als 2 primers apartats

• 8 minuts per a l’entrevista ( a partir del moment en què l’alumat passa amb el professor

entrevistador).

L’alumnat accedirà al 2n curs del nivell B1 si obté com a mínim el 60% de nota en cadascun dels

apartats. Si obté un 50 % accedirà a 1r de B1 i si no hi arriba, serà col·locat en el nivell del nivell A2

que li corresponga.

ACCÉS AL NIVELL B2, C1 i C2

L’alumnat que vulga accedir a aquests nivells ha de realitzar:



• Un test gramatical de 60 preguntes, 20 per cada nivell.

• Una expressió escrita d’una extensió de 150 paraules, proposada pel departament.

• Una prova oral: entrevista.

Temps aproximat de la prova:

• 60 minuts per al test gramatical i l’expressió escrita

• 10 minuts per a l’entrevista (a partir del moment en què l’alumnat passa amb el professor

entrevistador).

L’alumnat accedirà al nivell C2 si obté com a mínim un 70% de nota en cadascuna de les proves.

Entre el 60 i el 70% accedirà al nivell C1.

Entre el 50 % i el 60% accedirà al nivell B2 i si no hi arriba, serà col·locat en el nivell que li

corresponga segons les proves que ha realitzat.

d) Criteris de correcció

Els cursos de valencià a les EOI valencianes estan extremadament condicionats per la preparació de
les Proves de Certificació, que són les que permeten als alumnes (i candidats per lliure) obtenir els
títols dels nivells B1, B2, C1 i C2. A partir d’aquest any, la prova d’A2 es gestiona de manera
independent a les Proves Unificades de Certificació (PUC) valencianes generals i homogènies a totes
les EOI. Per tant, a l’EOI de Castelló, excepte en el nivell A2 i en el nivell C2.1 (que no té Prova
Unificada de Certificació), la resta se cenyeixen als criteris de correcció de les PUC proporcionats cada
any pel Servei d’Idiomes i Programes Europeus de Conselleria.

Els esmentats criteris estan extrets del Marc Europeu Comú de Referència (2001) i del Companion
(2017) i es materialitzen de manera aplicable a les diferents destreses en les rúbriques de correcció
d’expressió oral i d’expressió escrita. Per tant, aquestes rúbriques, en la mesura que són facilitades
per l’administració per a l’avaluació de les PUC, seran utilitzades com a criteris de correcció al llarg
del curs. D’aquesta manera, els alumnes s’acostumen a aquests paràmetres d’avaluació de cara a
entendre el procés i els resultats que obtindran en les PUC.

Tindrem en compte els descriptors del MECR i les especificacions del Companion (2017),
especialment pel que fa a la interacció i a la mediació. Malauradament, encara no comptem amb
rúbriques per a l’avaluació de les mediacions orals i escrites proporcionades per a l’administració de
cara a les PUC. Per tant, extraurem els criteris d’avaluació directament dels paràmetres d’ancoratge
que ofereixen el MECR i el Companion especificats per a cada nivell. 

e) Avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge

El perfil de l’alumnat de l’EOI permet que es puguen aplicar diversos tipus d’avaluació, fet que ajuda

al fet que cada estudiant siga coneixedor del seu procés d’aprenentatge de manera crítica i puga

incidir en els aspectes més necessaris. Aplicarem segons les necessitats de cada UD l’autoavaluació,

la coavaluació i l’heretoavaluació. Segons el moment distingirem entre avaluació de diagnòstic,

formativa i sumativa.

En començar el curs realitzarem una avaluació diagnòstica per tal de conéixer el nivell del grup

globalment i detectar mancances a nivell individual per tal de tindre-les en compte des del principi.



La planificació didàctica s’ajustarà als trets i a les necessitats que s’han detectat a l’inici de curs. A

l’alumnat a qui detectem errades impròpies del nivell li oferirem recursos per tal que puga reforçar

els continguts que li calguen.

L’avaluació que aplicarem serà continua i es farà seguint l’ordre establert per les unitats didàctiques

que s’ha presentat en el punt 3. A meitat del desenvolupament de cada unitat realitzarem una

avaluació formativa, que serà el més individualitzada possible, per tal d’ajudar els estudiants a ser

responsables del seu aprenentatge. Es tracta de fomentar la seua competència estratègica i

aconseguir que cada vegada depenguen menys del docent.

En totes les UD es preveuen: tasques orals i escrites de comprensió, de producció i d’interacció, així

com també de mediació. Algunes de les tasques es faran a l’aula, en paper, i seran recollides pel

docent per avaluar-les. Combinarem l’avaluació de tasques que fan fora de l’aula amb d’altres que

realitzen dins. Així mateix també combinarem l’heteroavaluació, feta per nosaltres i necessària per

qualificar l’alumnat, amb l’autoavaluació i la coavaluació. En aquestes darreres, fomentarem el sentit

crític i constructiu de l’alumnat, ja que esdevenen potents ferramentes metodològiques capaces de

millorar l’aprenentatge. Pel que fa a l’autoavaluació, té com a objectiu desenvolupar la competència

estratègica de l’alumnat. Aplicarem aquest tipus d’avaluació en activitats lingüístiques on l’alumnat

puga veure de manera clara els assoliments i les mancances que té.

L’avaluació del progrés es realitzarà en acabar cada unitat didàctica. L’alumnat obtindrà informació

sobre el seu treball final, però també de l’esforç realitzat durant el procés. A banda d’aquests

indicadors se li oferiran mecanismes de reforç o d’ampliació, segons el que necessite cada u. Tindrà a

l’abast material en línia i bibliografia que pot ser-li útil.

6. Mesures d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu degudament acreditades disposarà de les

adaptacions curriculars d’accés al currículum que possibilite o facilite el procés educatiu.

Les adaptacions curriculars necessàries que realitzarà el departament només podran afectar la

metodologia didàctica, les activitats i la priorització i la temporalització dels objectius, així com els

elements curriculars d’accés.

Si la conselleria competent en matèria d’educació autoritza per a aquest alumnat la modificació del

període de permanència màxim en cada un dels nivells, es farà l’ampliació del nombre de

convocatòries d’exàmens a les quals es poden presentar tal i com determine. En cap cas es pot

modificar la durada de cada curs.

En la realització de les proves específiques que es convoquen, en cas de requerir-ho

documentalment s’adaptarà la durada i les condicions de realització d’aquestes a les característiques

de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

L’alumnat que requerisca condicions especials per a la realització de l’avaluació de certificació no

estarà exempt de la realització o l’avaluació de les parts de què conste la prova. No obstant això, la

disposició normativa que regule la prova de certificació podrà establir les condicions en què aquest

alumnat obté certificats de competències parcials de les parts de la prova que haja superat.

L’adaptació de les proves es preveurà en l’expedient acadèmic de l’alumnat.



Serà necessari sol·licitar adaptacions per a les classes presencials durant la matrícula en cas de

necessitar-les.

7. Foment de la utilització de la biblioteca o mediateca lingüística

La biblioteca no està en funcionament actualment, però es preveu que en un futur siga un espai per

al préstec de llibres i també per a la consulta a través d’Internet. A més hi haurà un espai destinat a la

visió de pel·lícules i al treball i a l’estudi.

8. Utilització de les tecnologies de la informació  i la comunicació

Les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) aplicades als ensenyaments d'idiomes

tenen per objectiu la personalització de l’aprenentatge i el desenvolupament de la Competència

estratègica i digital, encaminats a l'aprenentatge al llarg de la vida. La implementació didàctica

d'aquestes no serà aleatòria, sinó raonada d'acord amb el context concret d'aprenentatge i es farà

tant a l’aula com a fora, en les activitats de reforç i ampliació, de manera lúdica a través de la

ludificació, de tal manera que es reforce la motivació de l'alumnat. Així mateix, es posarà èmfasi en

la possibilitat de comunicació real i en aprenentatge col·laboratiu que brinden les TIC a través de

blogs, xats i xarxes socials, entre altres. Es fomentarà l'aprenentatge actiu i l'autonomia.

És inqüestionable la utilitat i la necessitat del domini d’aquestes ferramentes per a la realització de

gran part de les tasques comunicatives de la vida diària. Ara bé, si tenim en compte la diversitat de

l’alumnat que hem comentat en l’apartat 2, trobarem dos possibles situacions. D’una banda, tindrem

estudiants amb una bona competència digital, que no presentaran cap problema en l’ús de les TIC;

d’altra banda, pot ser que hi haja alumnes poc o gens familiaritzats amb les tecnologies.

El paper del docent en aquesta diversitat de nivell tecnològic serà ajudar qui ho necessite per tal que

conega la utilitat dels recursos que els oferirem i els puga utilitzar sense dificultats. L’EOI de Castelló

comptarà en breu amb una mediateca lingüística on l’alumnat podrà acudir lliurement quan ho

desitge. A banda de la biblioteca, s’hi preveu una aula d’autoaprenentatge i un espai de recursos

tecnològics. És un bon lloc per animar l’alumnat poc entés que es familiaritze amb aquestes eines.

Ara bé, en casos en els quals la dificultat siga insalvable, adoptarem mesures perquè aquest alumnat

no es veja en absolut perjudicat. Li facilitarem un llistat de recursos en format tradicional, que pot

utilitzar com a materials de consulta. En cas de no poder utilitzar processador de textos, en els casos

en els quals se’n requerisca l’ús, admetrem que les tasques les entregue escrites a mà.

Fetes aquestes observacions, opinem que l’ús de les TIC enriqueix les classes presencials, ja que

ajuda a complementar aspectes que per qüestions de temps no poden ser tractats amb profunditat.

Permeten que cada alumne còmodament des de casa puga ampliar o reforçar els aspectes que

necessite. A més a més, proporciona un contacte ràpid i eficaç entre l’alumnat i amb el docent, ja siga

a través del correu electrònic o a través de l’ús de fòrums de debat.

Mereixen un tracte diferenciat les ferramentes digitals que ajuden l’alumnat a millorar les seues

competències comunicatives i a consolidar els objectius planificats. A principi de curs se’ls oferirà un

llistat de webs útils, com ja hem comentat anteriorment, que anirem ampliant segons les necessitats

que es plantegen al llarg del curs (annex 2). En el llistat, trobem pàgines a diccionaris i gramàtiques,

d’altres que ajuden a resoldre dubtes, d’altres que reforcen continguts estrictament lingüístics i

recursos on podem trobar textos orals, escrits i audiovisuals.



L’EOI compta amb la plataforma Aules que farem servir per penjar recordatoris, penjar materials

complementaris i enviar missatges a l’alumnat a banda de per realitzar les classes en el model híbrid

semipresencial. La creació de fòrums pot ser també molt útil per compartir i resoldre dubtes. L’ús de

dispositius mòbils a l’aula està permés, segons criteri de cada professor, de manera que alguns

professors podran fer servir-los a classe, si ho consideren adient, per a dur a terme tasques

interactives de qüestionaris, per buscar informacions o bé per consultar obres de referència. Els

textos de les xarxes socials solen aparéixer en les expressions escrites de les PUC, de manera que és

necessari que es treballen a l’aula de manera significativa. Per tant, el professorat pot considerar

necessari la pràctica amb telèfons mòbils, sempre de manera voluntària. Actualment, l’EOI no

compta amb una xarxa wifi oberta per als alumnes.

9. Recursos didàctics i organitzatius

Els recursos didàctics que utilitzarem seran variats, entre els quals destaquem el treball amb textos

autèntics, que seran objecte de diverses activitats depenent de les necessitats pròpies cada UD. Els

textos que utilitzarem han estat ancorats prèviament en els nivells corresponents. A més a més, hem

tractat que siguen diversos, alhora que interessants i motivadors per tal d’atendre l’heterogeneïtat

de l’alumnat. Treballarem amb textos escrits, orals i audiovisuals d’àmbits i gèneres molt variats.

Alguns textos seran susceptibles de ser retallats o modificats lleugerament per tal d’ajustar-se al

propòsit didàctic establert.

A banda de les reàlies, utilitzarem dossiers de treball de qüestions lingüístiques concretes, que aniran

acompanyats d’activitats per treballar els aspectes més conflictius de la gramàtica i de l’ortografia.

Aquest material es vorà enriquit per un llistat que donarem en començar el curs i que consistirà en

un recull dels recursos en línia i materials editats que hem considerat més útils. És fonamental que

l’alumnat dispose de les ferramentes que puga necessitar des del començant del curs i així

contribuirem al desenvolupament de la competència estratègica.

LLIBRES DE TEXT

Els llibres de text recomanats a continuació són una eina més de les que utilitzarà el professorat a

classe i no, necessàriament,  la base fonamental del treball a l’aula.

A2: De dalt a baix A1-A2. Editorial Bomera

B1: De dalt a baix. B1.  Editorial Bromera

B2: De dalt a baix. B2.  Editorial Bromera

C1: De dalt a baix C1. Editorial Bromera

1C2: De dalt a baix C2. Editorial Bromera

2C2: De dalt a baix C2. Editorial Bromera

LLIBRES DE LECTURA

El departament considera necessària, com una eina fonamental de treball, la lectura de llibres

adequats per als nivells A2, B1 i B2, que coincidirà amb cada quadrimestre, i sobre els quals es farà

la corresponent prova que servirà com una més de les que determinen l’avaluació sumativa de



l’alumnat. El professorat determinarà en quina de les quatre destreses es basarà la prova sobre les

lectures.

Es planteja la possibilitat de llegir un mateix llibre de lectura a C1 i C2 i a B1 i B2. Els autors podrien

vindre a l’escola per fer una xarrada o compartir l’experiència de lectura amb l’alumnat. Tanmateix,

com que cada lectura correspon a un quadrimestre i com que les lectures estan en funció del nivell i

dels gustos de l’alumnat, és possible que alguna lectura s’haja de canviar al llarg de curs. També, de

vegades, problemes de subministrament per part de les editorials ens obliguen a replantejar-nos-en

alguna.

10. Proves de certificació

L’alumnat que ha superat tots els cursos del nivell bàsic A2 a través d’avaluació contínua o prova final

organitzada pel departament didàctic corresponent de cada escola oficial d’idiomes promociona al

primer curs del nivell intermedi B1. La superació d’aquest nivell dona dret a l’obtenció del certificat

de nivell bàsic A2.

Per a obtindre el certificat del nivell intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, és

necessària la superació d’una prova terminal específica de certificació per al respectiu nivell de cada

idioma. La conselleria competent en matèria d’educació organitza la prova de certificació que ha de

tindre, com a mínim, una convocatòria anual.

L’alumnat que ha superat tots els cursos del nivell intermedi B1 mitjançant l’avaluació contínua o

prova final organitzada pel departament didàctic corresponent de cada escola oficial d’idiomes pot

passar al primer curs del nivell intermedi B2 sense fer la prova de certificació del nivell intermedi B1.

Aquesta promoció no dona dret a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1. Si l’alumnat vol

obtindre el certificat de nivell intermedi B1, tant quan finalitze els cursos del nivell intermedi B1 com

en el futur, ha de superar la prova de certificació del nivell corresponent, sense haver de renunciar

als estudis en què està matriculat ni perdre els seus drets acadèmics.

La prova és de competència general i conté cinc parts: comprensió de textos orals, comprensió de

textos escrits, producció i coproducció de textos orals, producció i coproducció de textos escrits, i

mediació lingüística.

La inscripció en les proves de certificació dels nivells intermedi B1 i B2 i avançat C1 i C2 no requereix

haver cursat ensenyaments en el règim d’ensenyament oficial.

L’alumnat oficial pot matricular-se en la prova de certificació de qualsevol nivell, tant superior com

inferior al cursat, en modalitat lliure, sense perdre la condició d’alumnat oficial en el curs en què està

matriculat.

La qualificació de la prova de certificació s’expressa en els termes «apte/apta» i «no apte/no apta».

La qualificació final d’«apte/apta» de la prova de certificació dona dret al corresponent certificat

acreditatiu d’haver superat les exigències pròpies del nivell i l’idioma corresponent. En el cas de no

fer una part de la prova, aquesta rep la qualificació de «no presentat/no presentada» i la qualificació

final global és de «no apte». Quan no s’ha realitzat cap de les parts de la prova, la qualificació final

global és de «no presentat/no presentada».



11. Proves dels cursos no conduents a la prova de certificació

Les proves d’aquests cursos seran les que determinarà el departament, que hauran de ser, com a

mínim, tres proves de cada destresa. Totes les destreses han de estar qualificades com a aptes i

recolliran tasques variades representatives de cada habilitat lingüística.

12. Cursos de formació complementària

S’han ofertat dos cursos d’Oferta Formativa:

- Millora de la producció oral  C2 DILLUNS 11:00-13:00 (Gabriel

Pascual)

- Millora de La producció escrita B2 DILLUNS 11:00-13:00 (Empar

Morelló)

- Millora de la producció oral  C2 DILLUNS 15:00-17:00 (Lluís

Domingo)

13. Programació dels cursos formatius de formació contínua

El departament està interessat majoritàriament per activitats relacionades amb la millora de la

pràctica docent. La cap de departament informarà dels cursos formatius dels quals se n’assaben-te

per tal que el professorat interessat puga realitzar-los si ho desitja.

La incorporació i l’augment de la presència de les noves tecnologies de la informació i de la

comunicació, és a dir, en l’ús de les TIC i en les aules virtuals, fa imprescindible que el professorat del

departament conega i domine aquestes eines. El Cefire oferta periòdicament cursos de formació que

poden ser útils per a aquells docents que necessiten aquest tipus de formació.

D’altra banda, la incorporació de la mediació ens porta a la necessitat de realitzar-ne cursets

formatius.

A més, tenim interés en la formació en mediateca, a la qual s’incorpora Ángels Sancho i en la qual el

treball es fonamenta en la creació de materials.

14. Activitats complementàries

La situació de crisi fa que no es puguen organitzar activitats complementàries que impliquen no

seguir els protocols de seguretat establerts. Per la qual cosa dissenyarem activitats que no

requerisquen ajuntar grups de manera presencial. Hem dissenyat les activitats següents:

- Trivials a les hores prèvies d’entrada a classes de vesprada

- Proposarem un concurs de microrelats en línia i un de mems

- Taula redona sobre l’actualitat del valencià a les xarxes socials

- Visites a museus i teatres

- Encontre i entrevista amb un escriptor o una escriptora rellevant.

- Correspondència intercentres

15. Pla de millora del professorat

El departament fixa la realització de les reunions ordinàries de departament els divendres que no hi

haja altres activitats al centre i haja previst la Direcció del centre i tenint en compte els divendres que

vindran al centre el professorat que no té jornada completa.



Els punts a tractar en cada ordre del dia es plantejaran d’acord a les necessitats funcionals,

didàctiques i d’organització del nostre departament i a les propostes de la Direcció de l’EOI.

Fonamentalment, atendran a l’anàlisi d’aplicació de la programació, preparació de proves i de

material didàctic, concreció de les activitats extraescolars, compra de material i anàlisi de l’activitat a

classe per millorar l’aplicació de continguts i objectius.


