
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programació del Departament 
de Valencià 

      

 



  

 
 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA VALENCIÀ  pàgina 1 

ÍNDEX 

ÍNDEX ................................................................................................................................................................. 1 

1 Introducció ............................................................................................................................................. 2 

1.1 Marc legislatiu .............................................................................................................................. 2 

1.1.1 Legislació general ............................................................................................................. 2 

1.1.2 Organització i funcionament ....................................................................................... 2 

1.1.3 Currículums ........................................................................................................................... 3 

1.1.4 Avaluació .............................................................................................................................. 3 

1.2 Justificació de la programació ............................................................................................ 3 

1.3 Contextualització ....................................................................................................................... 4 

2 Currículum de cada nivell ............................................................................................................... 4 

2.1 Aspectes comuns del currículum ........................................................................................ 5 

2.1.1 Currículum del nivell B1 ................................................................................................... 5 

2.1.2 Currículum del nivell C1 .................................................................................................. 6 

2.1.3 Currículum del nivell C2 .................................................................................................. 8 

3 Distribució temporal de les unitats didàctiques ................................................................. 10 

4 Metodologia. Orientacions didàctiques ............................................................................... 12 

4.1 Metodologia general i específica de l’idioma.......................................................... 12 

4.2 Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge ........................................ 13 

4.3 Autoavaluació de l’alumnat ............................................................................................. 14 

5 Criteris d’avaluació ......................................................................................................................... 14 

5.1 En tots els cursos (conduents a certificació i no conduents) .............................. 14 

5.2 En la prova de certificació ................................................................................................. 15 

5.3 Proves de nivell ......................................................................................................................... 15 

5.4 Criteris de correcció ............................................................................................................... 16 

5.5 Avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge ........................................ 16 

6 Mesures d’ atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials ............... 17 

7 Foment de la lectura i utilització de la biblioteca o mediateca lingüística ......... 17 

8 Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació .............................. 18 

9 Recursos didàctics i organizatius .............................................................................................. 19 

10 Proves de certificació ................................................................................................................ 19 

11 Cursos de formació complementària ................................................................................ 20 

12 Programació dels cursos formatius de formació contínua ...................................... 20 



  

 
 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA VALENCIÀ  pàgina 2 

13 Activitats complementàries .................................................................................................... 20 

14 Pla de millora del professorat ................................................................................................. 20 

 

1 Introducció 

Adquirir una llengua és un procés que comporta integrar llengua i cultura. Cal programar 

els continguts de manera que puguen desenvolupar-se al llarg del curs desplegant totes les 

competències i, amb això, poder assolir els objectius del nivell. En aquesta programació es 

contemplen, doncs, els objectius, les competències, els continguts, la metodologia i 

l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge. Tot sota l’empara de les directius 

que descriu el Marc Europeu Comú de Referència i les seues concrecions curriculars a 

escala nacional i valenciana. 

1.1 Marc legislatiu 

Els ensenyaments d'idiomes tenen com a objecte capacitar l'alumnat per a l'ús adequat 

dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu. Aquests 

ensenyaments s'organitzen en els nivells següents: bàsic (A1, A2), intermedi (B1, B2) i avançat 

(C1, C2). 

1.1.1 Legislació general 

• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (articles 59-62). 

• Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de 

la nova ordenació del sistema educatiu, establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d'Educació. 

• Ordre 3/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual 

s'estableix la distribució geogràfica de les escoles oficials d'idiomes i es regulen les 

seccions i altres ubicacions per als seus ensenyaments. 

• Resolució de 9 de juliol de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual 

es regulen les seccions i altres ubicacions de les escoles oficials d'idiomes. 

1.1.2 Organització i funcionament 

• Resolució de 20 de juliol de 2021, 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 2021-2022. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/14/pdfs/A26488-26494.pdf
http://www.eoi.gva.es/documents/162689009/169147972/ordre_distribuci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica_eoi_regulacion_secciones.pdf/7fb578dd-edbf-4335-881b-f92b969df860
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/16/pdf/2021_7667.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8010.pdf
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• Decret 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 

orgànic i funcional de les escoles oficials d'idiomes. 

• Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per 

la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de 

la Comunitat Valenciana. 

1.1.3 Currículums 

• Decret 242/2019,  de  25  d'octubre,  d'establiment  dels ensenyaments i del 

currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. 

• Correcció d'errades del Decret 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels 

ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat 

Valenciana - Apartat Gramàtica del Nivell Intermedi B2 d'Anglés  

• 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. 

1.1.4 Avaluació 

• Reial Decret 1/2019, de 11 de gener, pel  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 dels ensenyaments d'idiomes 

de règim especial. 

• Ordre de 31 de gener de 2008 de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula 

l'avaluació i promoció de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la 

Comunitat Valenciana (DOCV 19.02.2008) 

• Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i 

Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i 

s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les 

decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que 

corresponga. 

 

1.2 Justificació de la programació  

Aquesta programació es redacta amb la finalitat de servir com a instrument de planificació, 

desenvolupament i avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge. Així mateix, servirà 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/07/pdf/2017_11223.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/09/25/pdf/2013_9190.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/07/pdf/2019_10415.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367-C.pdf
http://www.eoi.gva.es/documents/162689009/169147972/real_decreto_1_2019.pdf/b511f011-b4de-4c5c-988f-f59634956b31
http://www.dogv.gva.es/datos/2008/02/19/pdf/2008_2059.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2011/12/28/pdf/2011_13033.pdf
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de guia tant per a la docent com per als aprenents, ja que inclou el currículum dels nivells 

impartits a l’Escola. 

1.3 Contextualització 

El departament de valencià està format per una sola docent. El seu horari d’atenció és 

dimecres i dijous de 16:30 a 17:00. 

Els cursos i nivells que imparteix són els següents: 

 

CURS HORARI 

B1 Dilluns i dimecres 17:00 – 19:00 h 

C1 Dilluns i dimecres 19:00 – 21:00 

C2.1 Dimarts i dijous 19:00 – 21:00 

C2.2 Dimarts i dijous 17:00 – 19:00 h 

 

L’alumnat de l’aula de valencià és heterogeni perquè Dénia és la capital de la comarca 

de la Marina Alta, un lloc d’encontre entre persones nascudes a la comarca i d’altres 

d’origen nacional i internacional que la localitat ha atret pel seu atractiu turístic i pels serveis 

que hi ofereix. 

Amb caràcter més específic, podem dir que al curs de B1 els aprenents són nouvinguts o 

nacionals que fa poc de temps que resideixen a Dénia. La seua motivació per aprendre la 

llengua és principalment social: veuen la llengua com un mitjà per integrar-se en la 

comunitat d’acollida. Al nivell C1 acudeixen alumnes que han tingut un contacte més 

prolongat amb el valencià o que són valencianoparlants, però majoritàriament no hi han 

estat escolaritzats. Per acabar, els nivells de domini expert (C2.1 i C2.2) tenen perfils més 

heterogenis d’aprenents. L’edat, les ocupacions professionals, el nivell d’estudis, el sexe, 

etc., són distintes. En general, però, tots comparteixen un mateix interés per aprendre la 

llengua: la millora del seu perfil professional i en menor mesura el perfeccionament de la 

llengua per motivació personal.  

2 Currículum de cada nivell 
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El currículum és el document legal que recull els objectius, els continguts, el mètode 

pedagògic i els criteris d’avaluació de l’ensenyament. El currículum d’ensenyament 

d’idiomes, a més, inclou totes les activitats de llengua: producció i interacció escrita i oral, 

comprensió de textos escrits i orals i la mediació. El document legislatiu que especifica el 

currículum de les Escoles Oficials d’Idiomes al País Valencià és el DECRET 242/2019, de 25 

d’octubre, d’establiment dels ensenyaments i del currículum d’idiomes de règim especi- al 

a la Comunitat Valenciana. A partir d’aquest document es despleguen els aspectes que es 

desenvoluparan tot seguit.   

 

2.1 Aspectes comuns del currículum   

2.1.1 Currículum del nivell B1 

Segons el que disposa el DECRET 242/2019, de 25 d’octubre: 

Els ensenyaments de nivell intermedi B1 tenen per objecte capacitar l’alumnat per a 

desimboldre’s en la majoria de les situacions que poden sorgir quan viatja per llocs on 

s’utilitza l’idioma; en l’establiment i el manteniment de relacions personals i socials amb 

usuaris d’altres llengües, tant cara a cara com a través de mitjans tècnics, i en entorns 

educatius i ocupacionals en els quals es produeixen intercanvis senzills de caràcter factual. 

A aquest efecte, l’alumnat ha d’adquirir les competències que li permeten utilitzar l’idioma 

amb una certa flexibilitat, una facilitat relativa i una correcció raonable en situacions 

quotidianes i menys habituals en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional, per a 

comprendre, produir, coproduir i processar textos orals i escrits breus o d’extensió mitjana, 

en un registre formal, informal o neutre i en una varietat estàndard de la llengua, que versen 

sobre assumptes personals i quotidians o aspectes concrets de temes generals, d’actualitat 

o d’interés personal, i que continguen estructures senzilles i un repertori lèxic comú no molt 

idiomàtic. 

Una vegada adquirides les competències corresponents al nivell intermedi B1, l’alumnat ha 

de ser capaç de: 

• Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més 

rellevants i les opinions i actituds explícites dels parlants en textos orals breus o d’extensió 

mitjana, ben estructurats, clarament articulats a velocitat lenta o mitjana i transmesos de 

viva veu o per mitjans tècnics en una varietat estàndard de la llengua, que tracten 

Segons%20el%20que%20disposa%20el%20DECRET%20242/2019,%20de%2025%20d’octubre:
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d’assumptes quotidians o coneguts, o sobre temes generals, o d’actualitat, relacionats 

amb les seues experiències i els seus interessos, i sempre que les condicions acústiques 

siguen bones, es puga tornar a escoltar el que s’ha dit i se’n puguen confirmar alguns 

detalls. 

• Produir i coproduir, tant en comunicació cara a cara com a través de mitjans tècnics, 

textos orals breus o d’extensió mitjana, ben organitzats i adequats al context, sobre 

assumptes quotidians, de caràcter habitual o d’interés personal, i desimboldre’s amb 

una correcció i una fluïdesa suficients per a mantindre la línia del discurs, amb una 

pronunciació clarament intel·ligible, encara que de vegades siguen evidents l’accent 

estranger, les pauses per a fer una planificació sintàctica i lèxica, o reformular el que s’ha 

dit o corregir errors quan l’interlocutor indica que hi ha un problema, i siga necessària 

una certa cooperació d’aquell per a mantindre la interacció. 

• Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més 

rellevants i les opinions i actituds explícites de l’autor en textos escrits breus o d’una 

extensió mitjana, clars i ben organitzats, en llengua estàndard i sobre assumptes 

quotidians, aspectes concrets de temes generals, de caràcter habitual, d’actualitat, o 

d’interés personal. 

• Produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits breus o d’extensió mitjana, 

senzills i clarament organitzats, adequats al context (destinatari, situació i propòsit 

comunicatiu), sobre assumptes quotidians, de caràcter habitual o d’interés personal, 

utilitzant amb una correcció raonable un repertori lèxic i estructural habitual relacionat 

amb les situacions més predictibles i els recursos bàsics de cohesió textual i respectant 

les convencions ortogràfiques i de puntuació fonamentals. 

• Mediar entre parlants de la llengua meta o de llengües diferents en situacions de 

caràcter habitual en les quals es produeixen intercanvis d’informació senzills relacionats 

amb assumptes quotidians o d’interés personal 

Per assolir aquests objectius generals, el decret desplega minuciosament els continguts 

lingüístics, els objectius (per competències i activitats lingüístiques) i els criteris d’avaluació. 

Tots tres els podreu trobar si consulteu el Decret 242/2019 de 25 d’octubre. 

2.1.2 Currículum del nivell C1 

Segons el que disposa el DECRET 242/2019, de 25 d’octubre: 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/07/pdf/2019_10415.pdf
Segons%20el%20que%20disposa%20el%20DECRET%20242/2019,%20de%2025%20d’octubre:
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Els ensenyaments de nivell avançat C1 tenen per objecte capacitar l’alumnat per a actuar 

amb flexibilitat i precisió, sense esforç aparent i superant fàcilment les mancances 

lingüístiques mitjançant estratègies de compensació, en tot tipus de situacions en els àmbits 

personal i públic, per a dur a terme estudis a nivell terciari o participar amb seguretat en 

seminaris o en projectes d’investigació complexos en l’àmbit acadèmic, o comunicar-se 

eficaçment en activitats específiques en l’entorn professional.  

Per a fer-ho, l’alumnat ha d’adquirir les competències que li permeten utilitzar l’idioma amb 

una gran facilitat, flexibilitat, eficàcia i precisió per a comprendre, produir, coproduir i 

processar una gamma àmplia de textos orals i escrits extensos i estructuralment complexos, 

precisos i detallats, sobre aspectes tant abstractes com concrets de temes de caràcter 

general o especialitzat, fins i tot fora del camp d’especialització propi, en diverses varietats 

de la llengua, i amb estructures variades i complexes i un ampli repertori lèxic que incloga 

expressions especialitzades, idiomàtiques i col·loquials i que permeta apreciar i expressar 

matisos subtils de significat.  

Una vegada adquirides les competències corresponents al nivell avançat C1, l’alumnat ha 

de ser capaç de:  

• Comprendre, independentment del canal i fins i tot en males condicions acústiques, la 

intenció i el sentit general, les idees principals, la informació important, els aspectes i detalls 

rellevants i les opinions i actituds, tant implícites com explícites, dels parlants en una gamma 

àmplia de textos orals extensos, precisos i detallats, i en una varietat d’accents, registres i 

estils, fins i tot quan la velocitat d’articulació siga alta i les relacions conceptuals no estiguen 

assenyalades explícitament, sempre que en puga confirmar alguns detalls, especialment si 

no està familiaritzat amb l’accent.  

• Produir i coproduir, amb fluïdesa, espontaneïtat i quasi sense esforç, i independentment 

del canal, una gamma àmplia de textos orals extensos, clars i detallats, conceptualment i 

estructuralment complexos, en diversos registres, i amb una entonació i accent adequats a 

l’expressió de matisos de significat, mostrant domini d’una gamma àmplia de recursos 

lingüístics, de les estratègies discursives i interaccionals i de compensació que fa 

imperceptibles les dificultats ocasionals que puga tindre per a expressar el que vol dir, i que 

li permet adequar amb eficàcia el seu discurs a cada situació comunicativa.  
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• Comprendre amb tot detall la intenció i el sentit general, la informació important, les idees 

principals, els aspectes i detalls rellevants i les opinions i actituds dels autors, tant impl ícites 

com explícites, en una gamma àmplia de textos escrits extensos, precisos i detallats, 

conceptualment i estructuralment complexos, fins i tot sobre temes fora del seu camp 

d’especialització, identificant-hi les diferències d’estil i registre, sempre que en puga rellegir 

les seccions difícils.  

• Produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits extensos i detallats, ben 

estructurats i ajustats als diversos àmbits d’actuació, sobre temes complexos en aquests 

àmbits, destacant-ne les idees principals, ampliant amb una certa extensió i defensant els 

seus punts de vista amb idees complementàries, motius i exemples adequats, i acabant 

amb una conclusió apropiada, utilitzant per a fer-ho, de manera correcta i consistent, 

estructures gramaticals i convencions ortogràfiques, de puntuació i de presentació del text 

complexes, mostrant control de mecanismes complexos de cohesió, i un domini d’un lèxic 

ampli que li permeta expressar matisos de significat que incloguen la ironia, l’humor i la 

càrrega afectiva.  

• Mitjançar amb eficàcia entre parlants de la llengua meta o de llengu ̈es diferents, en 

situacions tant habituals com més específiques i de més complexitat en els àmbits personal, 

públic, acadèmic i professional, traslladant amb flexibilitat, correcció i eficàcia tant 

informació com opinions, implícites o explícites, contingudes en una gamma àmplia de 

textos orals o escrits extensos, precisos i detallats, conceptualment i estructuralment 

complexos, identificant-hi i reflectint-hi amb la màxima exactitud possible les diferències 

d’estil i registre, i utilitzant els recursos lingüístics i les estratègies discursives i de compensació 

per a minimitzar les dificultats ocasionals que puga tindre.  

Per assolir aquests objectius generals, el decret desplega minuciosament els continguts 

lingüístics, els objectius (per competències i activitats lingüístiques) i els criteris d’avaluació. 

Tots tres els podreu trobar si consulteu el Decret 242/2019 de 25 d’octubre. 

2.1.3 Currículum del nivell C2 

Segons el que disposa el DECRET 242/2019, de 25 d’octubre: 

Els ensenyaments de nivell avançat C2 tenen per objecte capacitar l’alumnat per a 

comunicar- se sense cap dificultat, i amb un grau de qualitat com la que es pot observar 

en un parlant culte, en situacions d’una complexitat alta en els àmbits personal, públic, 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/07/pdf/2019_10415.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/07/pdf/2019_10415.pdf
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acadèmic i professional, entre altres cursar estudis al nivell més alt, inclosos programes de 

postgrau i doctorat, o participar activament i amb desimboltura en la vida acadèmica 

(tutories, seminaris, conferències internacionals); liderar equips interdisciplinaris en projectes 

complexos i exigents o negociar i persuadir amb eficàcia en àmbits d’alta direcció en 

entorns professionals internacionals.  

Per a fer-ho, l’alumnat ha d’adquirir les competències que li permeten utilitzar l’idioma amb 

una naturalitat total per a participar en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, 

acadèmic i professional, que requerisquen comprendre, produir, coproduir i processar una 

gamma àmplia de textos orals i escrits extensos i complexos, que versen sobre temes tant 

abstractes com concrets de caràcter general i especialitzat, tant fora com dins del camp 

d’especialització propi, en una gran varietat d’accents, registres i estils, i amb un ric repertori 

lèxic i estructural que incloga expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals i 

especialitzades i permeta apreciar i expressar matisos subtils de significat.  

Una vegada adquirides les competències corresponents al nivell avançat C2, l’alumnat ha 

de ser capaç de:  

• Comprendre amb una facilitat total, sempre que dispose d’un cert temps per a habituar-

se a l’accent, pràcticament qualsevol interlocutor i qualsevol text oral, produït en viu o 

retransmés, independentment del canal i fins i tot en ambients amb soroll, reconeixent-hi 

significats implícits i apreciant-hi diferències subtils d’estil, fins i tot quan el text s’articule a 

una velocitat ràpida, presente trets estructurals, lèxics o de pronunciació idiosincràtics (p. e., 

estructures no lineals o formats poc usuals, col·loquialismes, regionalismes, argot o 

terminologia desconeguda, ironia o sarcasme), i/o veure’s sobre temes fins i tot aliens a la 

seua experiència, interés o camp acadèmic o professional o d’especialització.  

• Produir i coproduir, amb naturalitat, comoditat, desimboltura i fluïdesa, textos orals 

extensos, detallats, correctes formalment, i sovint destacables, per a comunicar-se en 

qualsevol tipus de situació de la vida personal, social, professional i acadèmica, adaptant 

amb una eficàcia total l’estil i el registre als diferents contextos d’ús, sense cometre errors 

excepte algun lapsus linguae ocasional, i mostrant una gran flexibilitat en l’ús d’un repertori 

ric d’expressions, accents i patrons d’entonació que li permeten transmetre amb precisió 

matisos subtils de significat.  
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• Comprendre en profunditat, apreciar i interpretar de manera crítica, amb l’ús esporàdic 

del diccionari, una gamma a ̀mplia de textos extensos i complexos, tant literaris com tècnics 

o d’una altra i ́ndole, contemporanis o no, en els quals s’utilitzen un llenguatge especialitzat, 

jocs de paraules, una gran quantitat d’argot, col·loquialismes, expressions idiomàtiques, 

regionalismes o altres trets idiosincràtics, i que puguen contindre judicis de valor velats o en 

els quals una gran part del missatge s’expressa d’una manera indirecta i ambigua, apreciant 

distincions subtils d’estil i significat, tant implícit com explícit.  

• Produir i coproduir, independentment del suport, i fins i tot a velocitat ràpida en temps real, 

textos escrits de qualitat, exempts d’errors a excepció d’alguna relliscada de caràcter 

tipogràfic, sobre temes complexos i fins i tot de tipus tècnic, amb un estil apropiat i eficaç i 

una estructura lo ̀gica que ajude el lector a identificar i retindre les idees i els aspectes me ́s 

significatius, i en els quals transmet amb precisió matisos subtils de significat, inclosos els usos 

al·lusius de l’idioma.  

• Mitjançar entre parlants de la llengua meta o de llengües diferents per a traslladar 

pràcticament qualsevol classe de text oral o escrit, reconeixent-hi significats implícits i 

apreciant- hi diferències d’estil, fins i tot quan el text s’articule a una velocitat molt alta o 

presente trets estructurals, lèxics o de pronunciació o d’escriptura idiosincràtics (p. e., 

regionalismes, llenguatge literari o lèxic especialitzat), tot això sense dificultat, adaptant 

amb una eficàcia total l’estil i registre als diversos contextos d’ús i mostrant una riquesa 

d’expressió i un accent i entonació que permeten transmetre amb precisió matisos subtils 

de significat.  

Per assolir aquests objectius generals, el decret desplega minuciosament els continguts 

lingüístics, els objectius (per competències i activitats lingüístiques) i els criteris d’avaluació, 

tots tres els podreu trobar si consulteu el Decret 242/2019 de 25 d’octubre. 

 

3 Distribució temporal de les unitats didàctiques 

La distribució dels continguts, les competències i els objectius del curs es despleguen en 

seqüències didàctiques d’una extensió variable. Seqüenciar en aquest cas significa 

organitzar i implica un esforç per fer progressar tots els aspectes del currículum d’una 

manera coherent.   

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/07/pdf/2019_10415.pdf
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Una unitat didàctica està conformada per un seguit d’activitats que es relacionen i que 

tenen per objectiu assolir unes competències específiques. Al final de cada unitat didàctica, 

la docent disposa de mostres escrites o orals per fer un seguiment de l’aprenentatge i 

avaluar tant la seua tasca com a docent, com la consecució dels susdits objectius. 

Amb aquest fi, cada curs està estructurat per un nombre distint d’unitats didàctiques i les 

tasques finals que s’hi demanen també poden variar segons les demandes de la unitat. En 

general, però, en el primer trimestre, per ser el més extens, s’han programat més unitats que 

no pas en el segon o el tercer, el més breu.  

La següent graella divideix el nombre d’unitats que es donaran en cada trimestre i curs.  

 

CURS NOMBRE D’UNITATS PER TRIMESTRE 

 PRIMER SEGON TERCER 

B1 7 7 6 

C1 6 6 6 

C2.1 5 4 3 

C2.2 3 3 2 
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4 Metodologia. Orientacions didàctiques  

4.1 Metodologia general i específica de l’idioma 

Els ensenyaments d’idiomes estaran orientats al desenvolupament de la competència 

comunicativa de l’alumne i assumiran l’enfocament que adopta el Marc Comú Europeu de 

Referència per a les Llengu ̈es. L’aplicació del currículum fomentarà la responsabilitat i 

l’autonomia de l’alumne en l’aprenentatge, la competència plurilingüe i pluricultural, i la 

dimensió intercultural, per ser aspectes que incideixen en un aprenentatge més efectiu.  

Així doncs, el Marc de Referència ens presenta un enfocament orientat a l’acció, a l’ús de 

la llengua. D’aquest enfocament es deriva un model de competència comunicativa 

lingüística que té una base fonamentalment pràctica, que s’equipara amb la capacitat 

d’ús de l’idioma i que comprén tant la competència lingüística com les competències 

sociolingüi ́stica i pragmàtica. Es tracta, per tant, que l’estudiant de llengües, com a futur 

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 distint tipus sobre diversos temes, en àmbits i contextos específics, i per mitjà del 

desenvolupament de les estratègies més adequades.  

Les competències lingüístiques són un vehicle per a la comunicació i, en aquest sentit, 

l’alumne haurà d’adquirir-les a través d’activitats i tasques corresponents. De la mateixa 

manera, les competències sociolingüística i pragmàtica hauran d’adquirir-se a través de 

situacions d’ús reals que els permetran entrar en contacte directe amb els usos i les 

característiques de la nostra cultura. A més, com que l’alumnat viu en immersió lingüística, 

aquesta situació facilitarà amb escreix l’assoliment d’aquestes competències.  

Les tasques d’aprenentatge, dissenyades a partir dels objectius específics que aquest 

departament pretén aconseguir, han de ser també comunicatives per a oferir a l’alumnat 

adult l’oportunitat d’utilitzar l’idioma tal com ho faria en situacions reals de comunicació. 

Per tant, l’alumnat realitzarà activitats d’expressió, comprensió, mediació o una combinació 

d’aquestes.  

Per a portar a terme eficaçment les tasques corresponents, l’alumnat haurà de ser entrenat 

en estratègies de planificació, execució, control i preparació, així com en una sèrie de 

procediments discursius generals i específics per a cada destresa, i se li haurà de 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
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proporcionar uns coneixements formals que li permeten comprendre i produir textos ajustats 

a les necessitats de comunicació.  

D’acord amb tot el que s’acaba d’exposar, caldrà tenir en compte els principis 

metodològics següents:  

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

en la realització d’activitats comunicatives, avaluar-ne l’actuació, així com orientar i 

indicar l’alumne en el desenvolupament de les seues competències i estratègies 

d’aprenentatge.  

▪ Les activitats d’aprenentatge se centraran en activitats de comprensió, producció, 

interacció i mediació en funció dels objectius específics que es pretenen aconseguir.  

▪ Les classes s’impartiran en valencià per a garantir el contacte directe de l’alumnat 

amb la llengua.  

4.2 Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge 

Seguint el que estableix el Decret 155/2007, de 21 de setembre de 2007, del Consell, 

pel qual es regulen els ensenyaments d’idiomes de règim especial en la Comunitat 

Valenciana, i el Decret 138/2014, de 29 d’agost, del Consell, atendrem als següents 

principis metodològics:  

• Les classes s’impartiran en l’idioma objecte d’estudi per a garantir una major 

exposició directa a la llengua del procés d’ensenyament-aprenentatge.  

• Les classes s’organitzaran de manera que s’afavorisca la comunicació entre 

l’alumnat i s’hi fomente la dina ̀mica de grup(s) que afavorira la col·laboració, 

l’empatia, el respecte i l’interés.  

• Els objectius se centraran en l’ús efectiu de l’idioma i, per tant, les pràctiques 

d’ensenyament i aprenentatge s’orientaran perquè l’alumne hi tinga una 

participació activa el major temps possible.  

• Els distints tipus de competències de comprensió, expressió, interacció, mediació 

s’integraran dins de tasques comunicatives que en posen en practica una o més 

http://www.dogv.gva.es/datos/2007/09/24/pdf/2007_11678.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=007750/2014
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d’una. En aquest procés, les competències purament lingüístiques seran només un 

mer vehicle pera la comunicació.  

• Les tasques d’aprenentatge hauran de ser reals o versemblants, la qual cosa 

suposa que hauran d’estar definides en termes d’acció, tindre una finalitat clara, 

estar ben contextualitzades i produir un resultat. A més, hauran d’estar enfocades 

cap a la vida real.  

4.3 Autoavaluació de l’alumnat 

En determinades tasques l’aprenent haurà d’emplenar una graella d’autoavaluació que la 

docent facilitarà. Aquesta graella no només estimularà la capacitat autoavaluadora 

(posttasca) sinó que pretén guiar l’alumne en la tasca (pretasca), donant-li un full de ruta 

del que s’espera d’ella/a. Aquesta activitat de reflexió i planificació discursiva contribuirà a 

augmentar l’autonomia de l’alumne.  

5 Criteris d’avaluació 

5.1 En tots els cursos (conduents a certificació i no conduents) 

En l’aula de valencià hi haurà dos tipus d’avaluació: la formativa i la sumativa. L’avaluació 

formativa serà constant al llarg del curs i estarà conformada per la retroalimentació de la 

docent i dels companys en algunes tasques. És una avaluació que permet l’aprenent 

aprendre de l’error, calibrar el grau d’assoliment dels continguts, implementar millores, 

aprendre estratègies de planificació, execució i reparació, etc. Normalment aquesta 

avaluació es genera a partir de l’entrega de les tasques a final de la unitat i d’algunes 

tasques intermèdies que tenen coavalució, autoavaluació o revisió docent.  

L’avaluació sumativa, per la seua banda, es basa en la recollida de notes per part del 

docent. Es desplega en les següents ocasions: 

1. Mitjançant les proves ordinàries que segueixen el model de certificació. A mitjan mes de 

gener i a principis de maig s’executen aquestes proves i es recullen notes de totes les 

activitats lingüístiques (producció i interacció oral i escrita, mediació i comprensió oral i 

escrita) per avaluar i qualificar el procés d’ensenyament i aprenentatge.  
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2. A través de la consecució de les tasques de l’aula i especialment de les tasques finals de 

la unitat. La docent duu un seguiment de les activitats realitzades per part de l’alumnat i les 

considera com a part de l’avaluació sumativa. 

La qualificació final s’obtindrà tenint en compte els següens percentatges: 

30% 70% 

Tasques d’aula i finals Proves ordinàries 

 

Aquest curs a l’EOI de Dénia només el grup C2.1 és un curs no conduent a certificació. La 

resta de grups (B1, C1 i C2.2) a més d’aquesta avaluació contínua hauran de passar una 

prova de certificació. 

Tant en el C2.1 com en la resta de cursos, se seguirà una l’avaluació contínua que hem 

esmentat adés mitjançant la recollida sistemàtica d’observacions i les dues proves a l’any 

(la de gener i la de maig). L’alumnat que haja adquirit els objectius proposats per al curs a 

través de la consecució d’aquestes dues proves podrà ser eximit de la realització d’una 

prova final de curs perquè conste com a aprovat/a en l’acta final d’avaluació. Serà 

indispensable, això sí, aconseguir un 65% de mitjana en totes les activitats lingüístiques 

(mediació, interacció i producció, comprensió) i un mínim d’un 50% en cada activitat per 

poder promocionar de curs. 

En el cas dels cursos conduents a certificació (B1, C1) caldrà, a més, aprovar la certificació 

per poder promocionar al curs següent. 

5.2 En la prova de certificació 

Segons el que disposa l’Orde de 10 de març de 2008, la prova de certificació haurà de ser 

avaluada prenent com a referència els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació 

establits per al corresponent nivell en els currículums dels idiomes corresponents de la 

Comunitat Valenciana.  

5.3 Proves de nivell 

Al començament del curs es realitzaran proves de nivell que avaluaran les competències 

de l’alumnat sense certificació lingüística oficial. Aquestes proves – fetes pel departament – 

http://www.dogv.gva.es/datos/2008/03/26/pdf/2008_3456.pdf
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funcionaran com a proves diagnòstiques i ajudaran a ancorar l’aprenent en el nivell que li 

correspon. Hi haurà dos tipus de prova: una per a aprenents de nivell bàsic i una altra per a 

aprenents intermedis i avançats. En ambdós casos la prova constarà de tasques de 

producció oral i escrita, de comprensió escrita i també d’activitats d’ús de la llengua. 

A final del curs s’haurà de fer un informe sobre l’adequació d’aquestes proves, tenint en 

compte si els aprenents s’han adaptat als seus respectius cursos i si han pogut superar-ne la 

certificació. 

5.4 Criteris de correcció 

Els criteris de correcció s’adaptaran al que estableix el Decret 242/2019 en matèria 

d’avaluació de les competències en cada activitat lingüística. Tindran un tractament 

especial les activitats lingüístiques de producció i interacció de textos escrits i orals, les quals 

es corregiran tenint en compte els paràmetres: 

- Discursius (referents a la coherència) 

- Lingüístics (referents sintaxi, fonètica, ortografia, lèxic) 

- Sociolingüístics (referents a l’adequació) 

5.5 Avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge 

L’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge es realitzarà a partir d’unes 

enquestes a final de cada trimestre en què l’aprenent reflexionarà sobre el que ha aprés, 

com ho ha aprés i el seu grau d’implicació en l’aprenentatge. Alhora es demanarà que 

valore les activitats fetes a classe i que propose millores de cara als següents trimestres si 

s’escau.  
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6 Mesures d’ atenció a l’alumnat amb necessitats 

educatives especials 

Segons el que disposa el Decret 242/2019, en l’article 18 dedicat a les necessitats 

específiques de suport educatiu i l’atenció a la diversitat: 

1. 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. 

2. Les adaptacions curriculars necessàries només poden afectar la metodologia didàctica, 

les activitats i la priorització i la temporització dels objectius, així com els elements 

curriculars d’accés. 

3. La conselleria competent en matèria d’educació pot autoritzar per a aquest alumnat la 

modificació del període de permanència màxim en cada un dels nivells mitjançant 

l’ampliació del nombre de convocatòries d’exàmens a les quals es poden presentar. En 

cap cas es pot modificar la durada de cada curs. 

4. En la realització de les proves específiques que es convoquen, s’han d’adaptar la 

durada i les condicions de realització d’aquestes a les característiques de l’alumnat amb 

necessitats específiques de suport educatiu. L’alumnat que requereix condicions especials 

per a la realització de l’avaluació de certificacio ́ no està exempt de la realització o 

l’avaluació de les parts de que ̀ conste la prova. No obstant això, la disposicio ́ normativa 

que regule la prova de certificació pot establir les condicions en què aquest alumnat obté 

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

5. No s’estableix un termini d’admissió de sol·licituds per a alumnat amb necessitats 

específiques de suport educatiu fora del període establit per la normativa vigent. Per tant, 

també és necessari sol·licitar adaptacions per a les classes presencials durant la matrícula. 

6. L’adaptació de les proves ha de preveure’s en l’expedient acadèmic de l’alumnat.  

7 Foment de la lectura i utilització de la biblioteca o 

mediateca lingüística 

En la programació s’implementarà la lectura de llibres de diferents gèneres en tots els cursos 

per als quals la docent convidarà a utilitzar la biblioteca del centre. Des de l’any passat el 

departament ha invertit molts esforços per bastir una biblioteca de valencià que puga 

donar servei a tot l’alumnat de l’EOI. Principalment hi ha exemplars dels llibres proposats 

com a lectura d’aula, però també d’altres per fomentar la lectura de diversos gèneres. És 
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compromís d’aquest departament en els propers mesos d’engegar mecanismes per 

dinamitzar la mediateca i facilitar recursos d’autoaprenentatge, de manera que no només 

els matriculats en valencià, sinó també altres estudiants de l’escola hi puguen accedir i 

puguen completar els seus itineraris d’aprenentatge.  

La lectura a l’aula de valencià es programa de la següent manera: 

B1 → es llegiran contes i llegendes valencianes seleccionades. Complementàriament es 

podran fer lectures del nivell que s’han catalogat específicament a la biblioteca per orientar 

l’alumnat en la tria lliure de la lectura. 

C1, C2.1 i C2.2 → lectura, ressenya i posterior debat a l’aula dels llibres El mètode Gronhölm, 

Espiral i Tàndem o Pedra de Tartera (a escollir un d’aquests últims). 

 

8 Utilització de les tecnologies de la informació i la 

comunicació 

L’aula de valencià fomentarà la competència digital dels alumnes amb l’ús continuat de 

les plataformes digitals que la Conselleria d’Educació posa a disposició de la comunitat 

educativa: Aules i Webfamília. Els espais virtuals de la nostra Aula no només serviran de 

repositori de recursos, sinó que també els utilitzarem per fomentar la interacció escrita, 

l’autoavaluació, el reforç de continguts i la comunicació entre els membres del grup classe 

i la docent. Alternativament, es podran utilitzar altres plataformes digitals educatives si 

s’escau. 
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9 Recursos didàctics i organizatius 

La docent implementarà els següents materials per a la programació dels cursos: 

 

CURS RECURSOS DIDÀCTICS 

B1  
De dalt a baix B1 | Editorial Bromera 

C1 
De dalt a baix | Editorial Bromera 

10 exàmens de valencià C1 | Editorial Teide 

De mica en mica | Àrbena 

Apte + Mediació lingüística | Editorial Àrbena 

C2.1 i 

C2.2 

De dalt a baix C2 | Editorial Bromera 

De mica en mica | Àrbena 

10 exàmens de valencià C2 | Editorial Teide 

Apte + Mediació lingüística | Editorial Àrbena 

 

 

10 Proves de certificació 

Les proves estaran inspirades en els principis avaluadors que estableix el Reial decret 1/2019, 

d’11 de gener, dels nivells B1, B2, C1 i C2.  

Cada prova contindrà 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 

requerirà haver cursat ensenyaments en el règim d’ensenyament oficial.  

L’alumnat oficial podrà 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.  

Segons el que estableix el Decret 242/2019 en l’article 13 la qualificació de la prova de 

certificació s’expressarà en els termes «apte/apta» i «no apte/no apta». La qualificació final 

d’«apte/apta» de la prova de certificació donarà dret al corresponent certificat acreditatiu 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-317.pdf
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d’haver superat les exigències pròpies del nivell i l’idioma corresponent. En el cas de no fer una 

part de la prova, aquesta rebrà la qualificació de «no presentat/no presentada» i la qualificació 

final global serà de «no apte». Quan no s’haja realitzat cap de les parts de la prova, la 

qualificació final global serà de «no presentat/no presentada».  

11 Cursos de formació complementària 

El departament de valencià no diposa de suficient professorat per engegar aquests cursos. 

L’única docent assumeix en contrapartida les funcions de cap de departament. 

 

12 Programació dels cursos formatius de formació 

contínua 

Per manca de professorat no es podran fer cursos formatius. 

13 Activitats complementàries 

Per donar una experiència educativa més global des del departament de valencià es duen 

a terme algunes activitats complementàries com ara: 

- Una activitat cultural fora de l’aula. 

- Una ruta literària, històrica, mediambiental per la Marina Alta. 

- Una activitat coordinada amb els altres departaments en el marc de celebració del 

dia de la dona. 

 

14 Pla de millora del professorat 

La cap de departament de valencià participarà al llarg de curs en les següents accions 

formatives: 

▪ Cursos impulsats pel Cefire de Plurilingüisme i per altres institucions especialitzades en 

la didàctica del català com a llengua estrangera. 

▪  Col·laboració amb els altres departaments de l’escola creant espais de treball i 

d’intercanvi d’experiències educatives.  
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▪ Participació en el programa d’activitats formatives del centre que enguany esta 

conformat per un cicle de seminaris anomenat Gestió d’equips i dinamització d’aula. 

Un d’aquests quatre seminaris serà conduït per la cap de departament de valencià. 

▪ Participació en el pla d’acció formativa per al professorat funcionari en pràctiques 

que consistirà en un curs de riscos laborals de 15 hores i un curs de formació de 30 

hores. 
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