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1.INTRODUCCIÓ
1.1 MARC LEGISLATIU
Aquest programació didàctica s'ha elaborat amb les propostes en les següents
legislacions:
Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els
ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana i s'estableix el
currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi.
El Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre fixa les exigències mínimes del Nivell
Bàsic a l'efecte de certificació, estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1,
Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim
especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i estableix les
equivalències entre els Ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades en
diversos plans d'estudis.
Reial decret 1/2019, d'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 dels ensenyaments d'idiomes de règim
especial.
Resolució de 19 de juliol de 2019, 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 2019-2020.
(DOGV 26.7.2019)
1.2 JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACION
La present programació didática té com a finalitat facilitar al professorat i a l'alumnat
la relació d'objectius, continguts, metodologia i criteris d'avaluació pels quals es
regiran durant el procés d'ensenyament aprenentatge per a cadascun dels nivells A2,
B1 i B2 impartits en el departament xinès. Així mateix se li facilita a l'alumne informació
sobre recursos que pot utilitzar per al desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge
i l'aprenentatge autònom i que inclouen els materials del curs.
1.3 CONTEXTUALITZACIÓ
L'ensenyament de l'idioma xinès a les escoles d'idiomes de la Comunitat Autònoma
de valència és de vuit anys en total: 1ºA2, 2ºA2, 3ºA3, 1ºB1, 2ºB1 3ºB1, 1ºB2 i 2ºB2.
En aquesta escola els curse de xinès que s'impartien durant el curs escolar 2020-21
són: 7 grups d'A2, 3 grups de B1 i 2 grups de B2. El departament de xinès compta
aquest curs actual amb tres professors: Nong Ru Cheng, Lory Yang i Ho Wai Fong,
qui assumeix la prefectura del departament.
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2. CURRÍCULUM DELS NIVELLS
2.1 NIVELL BÁSIC A2
2.1.1 Objectius
Els ensenyaments de nivell bàsic A2 tenen per objecte capacitar l'alumnat per utilitzar
l'idioma que aprèn com a mitjà de comunicació i d'expressió personal, tant a classe,
com en les situacions quotidianes presencials o virtuals.
Amb aquesta finalitat, l'alumnat haurà d'adquirir les competències que li permeta usar
l'idioma de manera suficient, receptiva i productivament, tant de forma parlada com
escrita.
A més, l'alumnat ha de poder intervenir entre parlants de diferents llengües, en
situacions quotidianes i de necessitat immediata que requereixi comprendre i produir
textos breus en llengua estàndard, que versen sobre aspectes bàsics concrets de
temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
Un cop adquirides les competències corresponents al Nivell Bàsic A2, l'alumnat serà
capaç de:
• Comprendre el sentit general, la informació essencial i informació específica clara de
textos orals breus, molt estructurats, articulats clarament i amb pauses suficients per
a assimilar el significat. La llengua serà estàndard amb una variació formal i informal.
Les condicions acústiques hauran de ser òptimes i la comunicació, directament. Els
textos versaran principalment sobre l'àmbit personal i temes quotidians o d'immediata
rellevància per a l'alumnat i podran ser transmesos cara a cara o per mitjans tècnics
(telèfon, megafonia, televisió, etc.)
• Produir textos orals breus i bàsics des del punt de vista gramatical i lèxic, en llengua
estàndard i en comunicació cara a cara; els textos tractaran sobre aspectes personals
i quotidians. Comunicar-se de forma bàsica però comprensible, encara que sigui
necessari utilitzar molt sovint mitjans no verbals per a mantindre la comunicació, així
com moltes pauses per a buscar expressions, la repetició i la cooperació dels
interlocutors.
• Comprendre, sempre que es puga rellegir quan siga necessari, el sentit general, els
punts principals i la informació específica, de textos breus d'estructura simple i molt
clara. El vocabulari haurà de ser d'ús molt freqüent i la gramàtica, senzilla. Els textos
aniran preferiblement acompanyats d'imatges o il·lustracions i es referiran a la vida
quotidiana.
• Escriure textos senzills i breus, en llengua estàndard i utilitzant adequadament les
convencions ortogràfiques i de puntuació més elementals, així com un repertori limitat
de recursos de cohesió, paraules i estructures. Els textos es referiran principalment a
temes quotidians o d'immediata rellevància per a l'alumnat.
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• Retransmetre oralment (en la llengua B) d'una manera senzilla una sèrie
d'instruccions curtes i senzilles que proporcioni el discurs original (en la llengua A)
articulat de forma clara i lenta. Transmetre (en llengua B) els aspectes principals
continguts en converses curtes i simples o textos sobre temes quotidians d'interès
immediat (en llengua A), sempre que s'expressin amb claredat i en un llenguatge
senzill. Assumir un paper de suport en la interacció, sempre que altres interlocutors
parlin lentament i rebi ajuda per participar i expressar els seus suggeriments.
• Enumerar per escrit (en llengua B) informació específica continguda en textos
senzills (escrits en llengua A) sobre temes quotidians d'interès immediat o necessitat.
• Transmetre dades rellevants contingudes en textos curts, senzills i informatius amb
estructuració clara, sempre que els textos siguin concrets, els temes familiars i es
formulin en un llenguatge quotidià senzill.

2.1.2 GRAMÁTICA
Oració
• Estructura i ordre de l’oracio.
• Oracions declaratives i interrogatives.
• Particules interrogatives mes frequents.
• Oracio atributiva amb 是.
• Oracions negatives: posicio de 不,不都 i 都不.
• Oracio amb 有 (tindre/haver-hi).
• Coordinacio amb els enllacos frequents: 和,也,还,还是.
• Oracions exclamatives: 太…….了, …….极了.
• Oracions imperatives: 请……,别……,不要…….
• Oracions comparatives: 比.
• Oracions d’una serie de predicats verbals: proposit.
• Oracions amb dos objectes: 告诉,教,问,给,送.
• Oracio amb 把 (I).
• Introduccio de l’oracio amb 是……的.
• Oracions compostes: 可是……,但是,一边……一边…….边还是.
• Oracions amb element de doble funcio: 让,请,叫.
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Substantiu
• Nom comu i nom propi.
• Introduccio del nom de posicio.
• Nom de temps.
• Nombre.
Pronom
• Pronoms personals: 我,你,他/她,您. Sufix de pluralitat 们.
• Formes de tractament habituals (你 / 您).
• Pronoms possessius: 我的,你的,他的.
• Pronoms interrogatius: 几,怎么样,怎么,怎样,多少,什么,什么时候,哪儿/哪里,谁.
哪
Determinant
• Demostratius: 这,那.
• Numerals, us de 零,二 i 两.
• Nombres aproximats: 多,差不多.
• Classificadors: 个,口,瓶,本,件,张,斤.
• Numerals ordinals: 第.
• Indefinits: 一点儿,些.
Adjectiu
• Monosil・labic.
• Bisil・labic.

Verb
• Caracteristiques del verb.
• Negacio amb adverbis: 不 i 没.
• Marcadors aspectuals (accio completada): 了.
• Verbs adjectivals o de qualitat: 好,忙,累,漂亮,聪明,有名.
• Verbs copulatius 是 i la negacio amb 不.
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• Verbs modals (I): 能,可以,会,应该,得,要,愿意,喜欢,想.
• Verbs de localitzacio: 在.
• Duplicacio del verb: 看看,介绍介绍.
• Complement direccional simple: 上来,下去.
• Complement resultatiu (I):好,完,懂,见,到.
• Complement d’estat: 得.
Adverbi
• Grau: 很,太,最,非常.
• Temps: 马上,已经,就,才.
• Mesura: 一共,一起,全.
• Frequencia i repeticio: 又,再,还.
• Afirmacio i negacio: 不,没,也,都.
• Modificador adverbial: 有点儿.
• Col・locacio dels adverbis en la frase.
• Adverbi 刚 i substantiu de temps 刚才.
Partícula
• Particula verbal 了.
• Particula modal (I):了,吗,呢,啊,吧.
2.1.3 Discurs
Coherència i cohesió:
• Marcadors conversacionals (dirigir-se a algu, comencar a parlar, cooperar,
reaccionar i interaccionar, prendre la paraula, demanar ajuda, parlar per telefon).
• Recursos basics per a organitzar el discurs.
• Recursos usuals de salutacio, acomiadament i interes en els missatges i les cartes
personals.
• Recursos d’entonacio per a emfatitzar un aspecte.
• Manteniment del tema. El・lipsi, recursos de substitucio senzills amb referent clar:
pronoms i adverbis o expressions amb valor anaforic: 这儿,这里,那儿,那里.
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• Connectors mes frequents: 可是,但是. Conjuncions i enllacos d’us mes frequents:
和,可是,还是,或者. Coverb (preposicio): usos mes frequents: 在,给,跟,到.
2.1.4 Léxic i semàntica
• Exponents frequents per a les funcions que es treballen.
• Vocabulari usual de les situacions i els temes treballats.
• Families de paraules i valor dels afixos mes frequents.
• Camps associatius dels temes treballats.
• Sinonims i antonims usuals.
2.1.5 Pronunciació i ortografia
Pronunciació
• Reconeixement i produccio dels fonemes vocalics i consonantics del pinyin.
• Reconeixement i produccio dels quatre tons i el to neutre.
• Ordre de l’estructura sil・labica xinesa.
• Canvi de to 不 i 一.
• Semito tercer 三声变调: caracteristica i us.
• Entonacio per a les funcions comunicatives treballades.
Ortografia
• Ordre dels tracos dels caracters xinesos.
• Radicals xinesos.

9

2.2 NIVELL INTERMEDI B1
2.2.1 Objectius
Els ensenyaments de Nivell Intermedi B1 tenen per objecte capacitar l'alumnat per
desenvolupar-se en la majoria de les situacions que poden sorgir quan viatja per llocs
en què s'utilitza la llengua; en l'establiment i 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 senzills intercanvis
de caràcter factual.
Amb aquesta finalitat, l'alumnat haurà d'adquirir les competències que li permetin
utilitzar l'idioma amb certa flexibilitat, relativa facilitat i raonable correcció en situacions
quotidianes i menys habituals en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional,
per 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 versin sobre assumptes personals i quotidians o aspectes concrets de
temes generals, d'actualitat o d'interès personal, i que continguin estructures senzilles
i un repertori lèxic comú no molt idiomàtic.
Un cop adquirides les competències corresponents al Nivell Intermedi B1, l'alumnat
serà 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 d'assumptes quotidians o coneguts, o sobre temes generals, o d'actualitat,
relacionats amb les seves experiències i interessos, i sempre que les condicions
acústiques siguin bones, es pugui tornar a escoltar que s'ha dit i es puguin confirmar
alguns detalls.
• Produir i coproduir, tant en comunicació cara a cara com a través de mitjans tècnics,
textos orals breus o de mitja extensió, ben organitzats i adequats al context, sobre
assumptes quotidians, de caràcter habitual o d'interès personal, i desenvolupar-se
amb una correcció i fluïdesa suficients per mantenir la línia del discurs, amb una
pronunciació clarament intel·ligible, encara que de vegades resulten evidents l'accent
estranger, les pauses per a realitzar 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 sigui
necessària certa cooperació d'aquell per mantenir la interacció.
• Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls
més rellevants i les opinions i actituds explicites de l'autor en textos escrits breus o de
mitja extensió, clars i ben organitzats, en llengua estàndard i sobre assumptes
quotidians, aspectes concrets de temes generals, de caràcter habitual, d'actualitat, o
d'interès personal.
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• 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'interès
personal, utilitzant amb raonable correcció 1 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 diferents llengües en situacions de
caràcter habitual en què es produeixen senzills intercanvis d'informació relacionats
amb assumptes quotidians o d'interès personal.
2.2.2 GRAMÁTICA
Oració
• Actitud del parlant i modalitats d’oracio: enunciativa, interrogativa, exhortativa
(o imperativa), exclamativa, desiderativa i dubitativa (+ afirmativa i negativa,
emfatica i passiva); ordre i alteracions en cada tipus, el・lipsi d’elements.
Entonacio dels diferents tipus d’oracions.
• Ordre dels elements en cada tipus d’oracio: subjecte, predicat, circumstants
oracionals.
• Oracions impersonals (I): 有/是,下雨了,小心,入乡随俗.
• Coordinacio afirmativa i negativa entre elements (和,跟) i entre oracions
• Classes de coordinacio i enllacos: 又……又, 也……也,不但……而且/也/还,因
为……所以.
• Subordinacio adjectiva (o de relatiu) especificativa: 说汉语的学生.
• Canvi en l’ordre dels determinants (possessius, demostratius, indefinits i
numerals) respecte a la proposicio de relatiu i al nom nucli: 这三个说汉语的学生
都很聪明 / 说汉语的这三个学生都很聪明.
• Eliminacio del nom nucli en la subordinacio adjectiva de caracter generic 这是
我最想要买的 (手机).
• Oracions amb construccions verbals en serie. Classes, funcions i usos 他告诉
我你生病了.
• Oracions amb la construccio 是……的. Requisits, funcions i usos. Canvi de
posicio del complement directe respecte a -的 (我们是九点钟关门的 / 我们是
九点钟关的门).
• Subordinacio adverbial (o circumstancial): caracteristiques generals.
Subordinacio adverbial temporal amb -的时候, -以前 i -以后.
• Oracions comparatives (I): 比,跟……一样,没有.
• Subordinacio adverbial temporal: 一边……一边,一……就 i V了……V.
• Subordinacio adverbial condicional 1: 要是,如果,就 (也).
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• Subordinacio adverbial condicional 2: 只要……就……,不是……而是……不是
……就是……,只有……才……
• Oracio amb 把 (II).
Nom
Classes de noms.
• Formes lexiques d’indicar el concepte de genere.
• Maneres d’indicar el concepte de pluralitat: -们,都,几,些.
Pronom
• Formes, funcions, posicio, combinacio i us/omissio.
• Personals: funcions, formes, combinacio i col・locacio.
• Formes de tractament habituals (你/您).
• Pronoms possessius, demostratius, indefinits i numerals.
• Pronoms interrogatius: 谁,什么,哪,几,多少,哪儿,怎么.
• Pronom reflexiu 自己.
Determinant
• Numerals. Formes i usos. Insistencia en 儿,两,俩,零 i en els cardinals amb el
prefix -第.
• Combinacio i posicio dels determinants respecte als classificadors (o paraules
mesuradores) i al nom nucli: 你(的)这两本汉语词典.
Classificador o paraula mesuradora
• Classes: individual, col・lectiu, partitiu, transitori i estandard: 本,套,份,条,场,
只,支,幅,双,对.
• Combinacio d’un mateix nom amb diferents classificadors: 一杯牛奶/一瓶牛奶
一包香烟 /一盒香烟.
Adjectiu
• Posicio (anteposats al nom i especificatius). Diferencies amb els verbs d’estat
de qualitat (好人 / 人好).
• Modificadors de l’adjectiu. 比较胖, 那么胖.
• Graus de l’adjectiu 1. Us de 很-, 太-, 更-, 比较-, 最-.
• Graus de l’adjectiu 2. Us de -极了、 -死了、 -得不得了.
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• Altres formes de complements del nom (davant del nom nucli): nom en
aposicio(长江, 郑老师).
• Adjectius reduplicats 漂漂亮亮.
Verb
• Propietats del verb.
• Classes de verbs i implicacions sintactiques.
• Maneres d’expressar el concepte de temps: present, passat, futur i
habitualitat.
• Valors aspectuals: 在-, -着, -了, -过.
• Verbs resultatius (II): 听懂,看见,说完,穿上.
• Complements direccionals compostos: 爬上去，走过来.
• Complements de potencial: 上得来,进不去,爬得上去,搬不进去.
• Verbs modals (II): 希望,必须.
• Classificadors verbals: 次,遍,回,趟.
• Veu passiva amb 被.
Adverbi
• Expressio de circumstancies de temps, lloc i manera.
• Gradacio de l’adverbi.
• Adverbis 只,就,才/就.
Partícula
• Classes i posicio en la frase.
• Usos de la particula 的.
• Particules modals (II): -了,呢,吗,吧,哦,啊.
Preposició i posposició
• Preposicions (coverbs). Caracteristiques i posicio.
• Usos de 给,从,在,跟,坐,用,离.
• Posposicions. Caracteristiques i posicio.
• Usos de 上,下,里,外,前,后,左,右 + 边,旁边,对面,附近.
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2.2.3 Discurs
Adequació
• Marcadors frequents per a dirigir-se a algu, saludar, comencar a parlar,
cooperar,reaccionar i interaccionar, implicar l’interlocutor, demostrar
implicacio, prendre la paraula, iniciar una explicacio, demanar ajuda, agrair,
anunciar el final, acomiadarse: 请问,麻烦你,对不起不好意思,慢走,慢用.
• Tipus de reaccions esperades en les situacions i intercanvis usuals (parells
adjacents): preguntar - respondre, oferir - acceptar, demanar - concedir, fer
un compliment - llevar importancia, demanar - donar (你汉语说得很好 → 哪
里哪里,不好意思,还差得远呢).
Coherència i cohesió
• Manteniment del tema:
● Repeticions (intencionades): 李先生人很好.
● Recursos de substitucio senzills amb referent clar: el・lipsi, pronoms i
adverbis o expressions amb valor anaforic: 那个,那一年,那儿,一样的地方,那
件事情，那 个问题.
● Coherencia de la temporalitat verbal en el discurs: 那个时候.
● Connectors mes frequents: 又……又,也……也,一方面……一方面,而且,不但
……也 (还),因为,所以,的时候,另外,比如.
● Coordinants copulatius d’us habitual: 而且，不但……也/还,越……越.
● Subordinants causals-consecutius d’us frequent: 因为……所以.
● Subordinants concessius d’us frequent: 虽然……可是 / 但是.
2.2.4 Léxic i semàntica
Vocabulari
• Expressions frequents en diferents situacions formals i informals per a les
funcions que es treballen: 几岁/多大了/多大年纪了? 你属什么? 多少钱? ……
• Vocabulari de les situacions i els temes treballats. Variants formal, informal,
estandard: 你好吗?/你怎么了? 你姓什么? /您贵姓?, 你干吗?/你做什么? ……
您好!/ 久仰大名.
• Expressio idiomatica: 干杯,恭喜恭喜,忙不过来,一言为定,新年快乐万事如意,
恭喜发财,身体健康.
• Sinonims i antonims usuals.
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Significat
• Camps associatius dels temes treballats.
• Paraules sinonimes o de significat proxim.
• 再/又/也/还,大家/人人,比/比较,以为/认为.
• Hiperonims de vocabulari frequent (松树→树,玫瑰花→花→植物).
• Polisemia i doble sentit en paraules d’us frequent(客气,哪里,脸→洗脸/丢脸).
• Definicio de paraules. Termes de parentiu: 丈夫,父亲→爸爸,祖父→爷爷→爸爸
的的父亲，祖母→奶奶→爸爸的母亲，公公→爸爸→丈夫的爸爸,婆婆→妈妈→
丈夫的妈妈,孙子→儿子的儿子.
• Us del diccionari. Cerca pel sistema del pinyin i pel sistema de radicals.
Formació de paraules
• Formacio de paraules per derivacio: Prefix: 老-,小-,阿-.
• Sufix: -头,-儿,-子.
• Valors dels sufixos -员,-家,-师,-队,-化,-站.
• Formacio de paraules per escurcament (acronimia: 北京大学→北大, 公共汽车
→公车,北京外语大学→北外).
2.2.5 Pronunciació i ortografia
Pronunciació
• Insistencia en els processos propis de la llengua que presenten mes dificultat.
• Estructura de la sil・laba i separacio sil・labica: (cons.) vocal (nasal).
• Accent emfatic.
• Entonacions especials en les oracions interrogatives, exclamatives i adjectives
o de relatiu.
• Insistencia en les paraules amb el mateix caracter, pero amb un to diferent: 得
背,量.
• Insistencia en les paraules amb la mateixa sil・laba, pero amb un to diferent:
马/ 骂/妈/吗/嘛,买/卖/埋,毛/猫/帽/貌,慢/满.
• Insistencia en els caracters homofons, pero no homografs: bā→巴,八疤,笆;
mo→末,墨; bian→变,遍,便.
• Ritme. Insistencia en la tendencia al ritme binari i a les paraules bisil・labes
del xines mandari.
Ortografia
• Abreviatures usuals: 北京大学→北大,公共汽车→公车,北京外语大学→北外.
• Ortografia acurada del vocabulari d’us: nombre de tracos, ordre i proporcio de
les parts.
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2.3 NIVELL INTERMEDI B2
2.3.1 Objectius
Els ensenyaments de Nivell Intermedi B2 tenen per objecte capacitar l'alumnat per
viure de manera independent en llocs en què s'utilitza la llengua; desenvolupar
relacions personals i socials, tant cara a cara com a distància a través de mitjans
tècnics, amb usuaris d'altres llengües; estudiar en un entorn educatiu pre-terciari, o
actuar amb la deguda eficàcia en un entorn ocupacional en situacions que requereixin
la cooperació i la negociació sobre assumptes de caràcter habitual en aquest entorn.
Per això l'alumnat haurà d'adquirir les competències que li permetin utilitzar l'idioma,
amb suficient fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi en gran
part de les ocasions sense esforç, en situacions tant habituals com, ocasionalment,
més específiques i de major complexitat , per comprendre, produir, coproduir i
processar textos orals i escrits sobre aspectes, tant concrets com, en alguns casos,
abstractes, de temes generals o del propi interès o camp d'especialització, en una
varietat de registres, estils i accents estàndard, i amb un llenguatge que contingui
estructures variades i, en certs àmbits d'interès, també complexes, i un repertori lèxic
que inclogui expressions idiomàtiques d'ús comú, que permetin apreciar i expressar
diversos matisos de significat.
Un cop adquirides les competències corresponents al Nivell Intermedi B2, l'alumnat
serà capaç de:
• Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls
més rellevants, i les opinions i actituds, tant explícites com ocasionalment implícites,
dels parlants en textos orals conceptual i estructuralment elaborats amb certa
complexitat, sobre temes de caràcter general o dins del propi camp d'interès o
especialització, articulats a velocitat normal, en alguna varietat estàndard de la llengua
ia través de qualsevol canal, i en ocasions quan les condicions d'audició presentin una
distorsió no significativa.
• Produir i coproduir, independentment de la cadena, textos orals clars, detallats i
organitzats en funció de la intenció comunicativa, de certa extensió, i adequats a
l'interlocutor i propòsit comunicatiu específics, sobre temes diversos d'interès general,
personal o dins el propi camp de especialització, en una varietat de registres i estils
estàndard, i amb una pronunciació i entonació clares i naturals, i un grau
d'espontaneïtat, fluïdesa i correcció que li permeti comunicar-se amb eficàcia tot i que
encara pugui cometre errors esporàdics que provoquin la incomprensió, dels quals sol
ser conscient i que pot corregir.
• Comprendre amb suficient facilitat el sentit general, la informació essencial, els punts
principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds de l'autor, tant explícites
com en ocasions implícites, en textos escrits conceptual i estructuralment elaborats
amb certa complexitat, sobre temes diversos d'interès general, personal o dins el propi
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camp d'especialització, en alguna varietat estàndard de la llengua i que continguin
expressions idiomàtiques d'ús comú, sempre que pugui rellegir les seccions difícils.
• Produir i coproduir, independentment del suport, textos escrits d'una certa extensió,
ben organitzats, en funció de la intenció comunicativa, sobre una variada sèrie de
temes generals, d'interès personal o relacionats amb el propi camp d'especialització,
utilitzant apropiadament una variada gamma de recursos lingüístics propis de la
llengua escrita, i adequant amb eficàcia el registre i l'estil a la situació comunicativa.
• Mitjançar entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües en situacions tant
habituals com mes especifiques i, en ocasions, de major complexitat en els àmbits
personal, públic, educatiu i ocupacional.
2.3.2 GRAMÁTICA
Oració
• Modalitats d’oracio: modalitat enunciativa 我坐地铁回家, interrogativa 这种情况
我们要延续到什么时候, imperativa 拿着, exclamativa 多么壮观的景色,
desiderativa 要是没下雨,该多好! / 谁能像你这样！i dubitativa (+ afirmatives,
negatives i emfatiques).
• Ordre dels elements en l’oracio: posicio del subjecte i els complements i les
implicacions de significat d’una organitzacio diferent de la informacio del text:
这周日我们一同去找他的朋友解决问题/这个周日我们找他的朋友一同解决问题.
• Oracions impersonals (II).
• Oracions de doble negacio: 他不可能不知道这件事/我胃口特别好，没有不喜欢
吃的东西.
• Pronoms interrogatius que expressen demostracio indeterminada: 你想买什么
就买什么/我什么都想买.
• Oracions comparatives (II): 像,不如.
• Oracio composta (II):
◦ Coordinada: 首先……然后.
◦ Disjuntiva: 要么……要么……
◦ Adversativa: 却.
◦ Condicional: 即使……也……
◦ Copulativa: 不但……而且……
◦ Causal: 既然……就……
◦ Final: 为了.
◦ Temporal: 先……再/又……
◦ Concessiva: 无论……都 / 也……

17

Nom
• Reforc de les classes de noms.
• Paraules de posicio: 上,下,以上,以下,之内,之外.
• Nombres fraccionaris: 三分之二,十分之四,百分至六十,七成.
• Nombres decimals: 0,6 → 零点六; 4,18 →四点一八.
• Nombres multiplicadors: 三倍,两倍.
• Nombres aproximats: 七八年,五六百人,两瓶多,几千块钱.
• Paraules de temps: 初一,上半年,月初,上旬.
• Paraules de lloc: 附近,周围,对面,到处,地上,路旁,西郊.
Determinant
• Indefinits 某.
• Consolidacio i reforc d’usos dels classificadors.
• Reforc de combinacio d’un mateix nom amb diferents classificadors: det. +
clas. + N 一部电影／一场电影.
Adjectiu
• Casos de lexicalitzacio d’adj. + N: 黄豆,香烟.
• Valors dels adjectius reduplicats + particula 的 de 干干净净的.
• Oracio adjectiva o de relatiu: 我们想买的那个房子在乡下.
Pronom
• Reforc de les formes, funcions, posicio, combinacio, us/omissio.
Verb
• Propietats del verb. Consolidacio i reforc de les classes de verbs.
• Falta de concordanca del verb amb el subjecte. Mecanismes per a detectar el
subjecte i els diferents tipus de complements.
• Reforc d’expressio del concepte de temps: present, passat, futur i habitualitat.
Usos especials.
• Valors aspectuals: perfectiu - 了, imperfectiu progressiu 在-, 正在-,正在-:呢,
imperfectiu duratiu -着, perfet experiencial i perfet recent -过, incoatiu -起来 i
continuatiu -下去.
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• Reforc de les classes i els usos dels verbs amb complement resultatiu 爱上,迷
住 i potencial 搞得清楚/搞不清楚.
• Reforc de les classes i els usos dels verbs amb complements direccionals.
• Perifrasis verbals 结束,开始,习惯,继续.
• Usos del verb 有: possessio 老师有很多书, existencia 蓝蓝的天空没有一点儿
云彩,succes 几年不见,你倒没有什么变化, estimacio 那条河有三十公里长,
comparacio 中秋节没有春节热闹, serie de predicat verbal 我有责任帮助你们解
决问题, pivotal 有辆车向我们这儿来过来了.
• Reforc dels verbs compostos: 发愁,吵架,旷课,罚款,请假.
Adverbi
• Consolidacio i reforc dels adverbis i les locucions adverbials.
◦ Reforc dels adverbis i les locucions adverbials de temps: 随时,才,忽然,起
初,就.
◦ Reforc i ampliacio dels adverbis de quantitat o de mesura: 一同,一共,一块
儿,到处.
◦ Reforc d’adverbis que marquen el grau: 挺,非常,比较,特,稍.
◦ Reforc d’adverbis que expressen l’actitud o l’avaluacio del parlant: 原来,可,
却,好在,难道,终于,几乎,差点儿,千万.
◦ Reforc d’adverbis que expressen la frequencia: 从未,往往,老是,总是.
◦ Reforc dels adverbis d’afirmacio, negacio i dubte: 是,一定,完全,不必,何必,
也许,或许,大概,恐怕.
◦ Reforc i ampliacio dels adverbis i les locucions adverbials de manera: 好好
儿地,慢慢地,快快地,快快乐乐地,安安静静地,舒舒服服地. Casos de
reduplicacio.
Partícula
• Reforc de les particules aspectuals: 了,着,过.
• Reforc de les particules estructurals: 的,地,得.
• Reforc de les particules modals: 了,的,呢,吗,嘛,吧,哦,啊呀,哇,啦.
Preposició i posposició
• Preposicions (coverbs): consolidacio i ampliacio.
• Preposicions amb doble funcio (verbal i prepositiva): 给, 用, 在, 对, 坐, 把.
• Lloc, origen, destinacio: 从,自从,来自,往,朝,向,由,于,到,在,沿着,顺着.
• Temps: 从,自,打,在,当,离.
• Unio i objecte: 和,跟,同,与,把,被,叫,让,对于,关于,给,为替,比,就,连,除了.
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• Causa i motiu: 为了,为,由.
• Sobre la base de: 按,按照,依,依照,据,根据,以,拿……来说.
2.3.3 Discurs
Adequació
• Reconeixement de l’ordre normal o no marcat dels elements en l’oracio: tema rema (informacio coneguda - informacio nova) 那件事我管不了，从这儿去远不
远?.Diferenciacio amb la relacio subjecte/predicat: subjecte i tema coincidents
(他喜欢吃水果) o no necessariament (那只狗我已经看过了).
• Procediments gramaticals frequents: amb particules de tema o topic 那只狗啊
(嘛/呢) 我已经看过了, amb la construccio 是……的,她是去年九月来马德里的,
amb l’agent com a protagonista quan el topic es el CD: 是……的 i no la
passiva occidental 那幅画是王太太画的 i no 那幅画被王太太画了. Emfasi
especial enevitar aquest calc sintactic.
• Ellipsi de la informacio compartida.
• Realc de la informacio compartida i la informacio nova amb recursos lexics,
d’entonacio i accentuacio 大象我已经看过了 enfront de 我已经看过了大象.
• Focalitzacio i intensificacio d’un element (exclamacio, enumeracio, repeticio),
lexic amb un tret + intens (了不起), grau superlatiu 好极了,非常好,累死了,
accentuacio, allargament fonic, separacio de sillabes.
• Consolidacio i ampliacio de les formes de tractament: persones ( 您), noms
de tractament social 先生,教授,大使,大夫, us de formules 请教,麻烦您,留步,
效劳,怠慢 i frases fetes 哪里哪里,不敢当,过奖.
• Formes i expressions per a les funcions socials (donar ordres, demanar,
corregir):麻烦您,请你,稍等,没想到.
• Respostes cooperatives: repeticio de particules, expressions apropiades 好的,
没问题,当然,谁说不是呢.

Coherència i cohesió
• Manteniment del tema:
◦ Recursos de substitucio senzills amb referent clar: el・lipsi, pronoms i adverbis o
expressions amb valor anaforic 那个,那儿,那年,一样的地方,那件事情,那个问题.
◦ Procediments lexics: sinonims, hiperonims de vocabulari frequent(电脑→机器)
per mitja d’un dels termes que entren en la definicio (领导,政治家,总统)i mitjancant la nominalitzacio.
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◦ Coherencia de la temporalitat verbal en el discurs.
• Reforc de connectors:，不是……就是……要不然就是,省得,换句话说……,既
然……就.
• Conjuncions i locucions conjuntives. Conjuncions que uneixen paraules i
expressions: 和,同,跟,与,并,并且,而,而且,不但,或者,或
• Consolidacio i ampliacio dels coordinants copulatius 并且,而且,不但……也/还,
不但……,连……也/都,又……又,一方面……一方面,越……越,disjuntius 还是,
或是,或者是 i adversatius 可是,但是,不过,然而,倒是.
• Consolidacio i ampliacio dels subordinants:
◦ Temporals: -的时候,以前,以后,一边……一边,一…… 就 i V-了…… 就.
◦ Condicionals i hipotetics: 如果/假如/要是/假使…… 就/也, 只要…… (就) ,除非,
要不是……就,不是……就是……要不然就是,只有……才, -的话……就.
◦ Causals-consecutius: 因为/由于/因为的关系……所以/就.
◦ Concessius: 虽然……倒/可是/ 还是,即使/就是……也/还,无论 / 不管……都/也.
◦ Finals: 为了,为的是,省得,是为了……才/而……的.
◦ Comparatius: d’igualtat (A 跟 B 一样 + V), de superioritat (A 比B +V) id’inferioritat
(A 沒-有-B 那么+V, A 不如 B那么+V).
• Marcadors d’iniciacio: formules de salutacio, presentacio, introduccio del tema:
请问,劳驾,麻烦你,对不起,不好意思,首先.
• Marcadors d’estructuracio: ordenadors (d’obertura, continuacio i tancament),
comentadors, digressors: 那么,然后,最后.
• Marcadors de reformulacio: explicatius 就是说, rectificatius 更确切地说, de
distanciament 无论如何 i recapitulatius 总之.
• Paragrafs (text). Us dels signes de puntuacio com a marcadors del discurs (amb
atencio especial al significat discursiu dels signes punt, punt i coma, punts suspensius, interrogacio, exclamacio, parentesi i guio).
• Correspondencia entre els paragrafs i els temes del discurs.
• Entonacio i pauses (oral). Perfeccionament de l’entonacio correcta i l’us de
pauses com a marcadors d’unitats discursives i de relacions de sentit
(correspondencia entre unitats melodiques i signes de puntuacio, identificacio i
produccio dels patrons melodics propis dels actes de parla i les estructures
discursives del nivell).
• Sentits implicits d’expressions usuals en diferents situacions de comunicacio
你能告诉他吗？ - 行,我行/好,我现在就告诉他；你会开车到瓦伦西亚吗? - 会,
当然会, 我开车去过好几次了。/ 会,你应该上高速公路,然后……
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• Ambiguitat locutiva 你吃饱了吗? 你去哪儿?
• Implicits en les respostes massa breus o massa prolixes.
• Implicits en els tons de veu (ironic, innocent fingit, etc.).
2.3.4 Léxic i semàntica
Vocabulari
• Consolidacio i ampliacio d’expressions poc idiomatiques, tant d’habituals com
de mes especifiques, en diferents situacions formals i informals per a les
funcions que es treballen.
• Consolidacio i ampliacio del vocabulari de les situacions i els temes treballats.
Variants formals i informals estandard i poc idiomatiques.
• Expressions frequents col・loquials relacionades amb les situacions i els
Temes treballats (厚脸皮！真烦人!). Reconeixement de paraulotes frequents.
• Consolidacio i ampliacio d’expressions idiomatiques frequents: 不到长城非好汉
成家立业,琳琅满目,车水马龙,一心一意.
Significat
• Camps associatius dels temes treballats: 运动 (滑水橇,滑冰,太极拳……),个
性性格(笨手笨脚,固执,骄傲,谦虚,小气……), etc.
• Paraules sinonimes o de significat proxim: 以为 / 认为,一点儿 / 有 一点儿 /
多一点儿,吗 / 呢 / 吧 / 了,得了 / 得到 / 取得,甚至 / 连,礼貌 / 规矩.
• Hiperonims de vocabulari frequent: 桔子→水果,松树→树,玫瑰花→花→植物.
• Paraules antonimes usuals: 内向 / 外向,乐观 / 悲观.
• Definicio de paraules. Termes de parentiu: 外祖父→外公 / 有利→有好处.
• Formacio de paraules per derivacio: consolidacio, ampliacio i matisos
especials dels prefixos (第-, 老-, 好-, 难-), sufixos (-们, -儿,-学, -家, 子,-店,-员) i infixos (得 i 不).
• Formacio de paraules per composicio de dos lexemes (河马,分散,开刀,溜冰
大小,热心,左右,自动).
• Formacio de paraules per composicio de tres lexemes o mes (公共汽车,出租
汽车).
• Formacio de paraules per parasintesi (小说家,语文学).
• Nominalitzacio per mitja de sufixos (现代-化).
• Transliteracio de sigles, tant d’us frequent com d’us mes especific (provinents
de l’angles especialment): HSK→ 汉语水平考试.
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• Transliteracio de paraules estrangeres, tant d’us frequent com d’us mes
especific: Starbucks - 星巴克.
2.3.5 Pronunciació i ortografia
Pronunciació
• Insistencia en els processos propis de la llengua que presenten mes dificultat.
• Reforc en l’accent emfatic.
• Entonacions especials en les oracions interrogatives, exclamatives i adjectives
o de relatiu.
• Insistencia en les paraules amb el mateix caracter, pero amb un to diferent: 得,
背,量.
• Insistencia en les paraules amb la mateixa sil・laba, pero amb un to diferent:
马/骂/妈/吗/嘛,买/卖/埋,毛/猫/帽/貌,慢/满.
• Insistencia en els caracters homofons, pero no homografs: bā→巴,八,疤,笆;
mo→末,墨; bian→变,遍,便.
• Ritme. Insistencia en la tendencia al ritme binari i a les paraules bisil・labes
del xines mandari.
• Accent emfatic.
Ortografia
• Signes de puntuacio.
• Ortografia acurada del vocabulari d’us: nombre de tracos, ordre i proporcio de l
les parts
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3. DISTRICUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES
1º A2
Material didàctics:
新实用汉语课本 1，El nuevo libro de chino prático 1. Editorial: BLCUP.
Unidades 1-8.
Continguts Funicionales
- Dir hola
- Saludar
- Saludar
- Preguntar el que vol algú
- Identificar a una persona
- Preguntar a algú la seua nacionalitat
- Presentar a les persones
- Demanar permís
- Preguntar a algú el seu nom
- Presentar-se
- Preguntar per direccions
- Buscarr a algú
- Demanar disculpes
- Proguntar la professió d'algú
- Fer suggeriments
- Demanar a algú que repetisca alguna cosa
- Fer comentaris
- Conèixer a gent per primera vegada
- Parlar sobre les assignatures principals de la carrera d'algú
- Parlar de la pròpia família
- Parlar de la pròpia universitat
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Continguts Gramatical
- L'ordre de paraules en l'oració xinesa
- Oracions amb predicat adjectival
- Preguntes de si-no amb 吗
- Oracions amb 是 de predicat (1)
- Preguntes amb pronom interrogatiu “什么”“哪儿”“谁”“多少”..etc
- Oracions amb predicat verbal
- Complements del nom
- Preguntes V no V.
- Pregutnas abreujades amb 呢
- Posició dels adverbis 也 y 都
- Números de l'11 al 100
- Classificador-numerals amb funció de complement del nom
- Oracions amb 有
- Preguntes amb 几 o 多少
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2º A2
Material didàctics:
新实用汉语课本 1 El nuevo libro de chino prático 1. Editorial: BLCUP.
Unidades 9-14.
Continguts Funicionales
- Demanar una cita
- Preguntar l'edat i el lloc de naixement d'algú
- Celebrar l'aniversari d'algú
- Expressar preferències
- De Compres
- Resoldre problemes de l'idioma
- Preguntar l'hora
- Expressar la capacitat d'un mateix
- Expressar permís o prohibició
- Parlar de la teua salut amb algú
- Telefonar
- Alguilar una casa
- Demanar suggeriments
- Convidar a algú
- Formular una queixa o una disculpa
- Donar records de part d'algú
- Felicitació en festivitats
- Proposicions i invitacions
- Expressar desig o necessitat

Continguts Gramatical
- Expressar la data i els dies de la setmana
- Expressions de temps usades com a modificador adverbial
- Oracions amb predicat nominal
- Preguntes amb …..好吗？
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- El sintagma 的
- Oracions amb doble objecte (1) 给 y 送
- L'adverbi 很 en les oracions amb un predicat adjectival
- L'hora
- Oracions amb un verbs auxiliars (1)会，能，可以 y 应该
- Oracions amb una seire de predicat verbal (1) propòsit
- Oracions amb doble objecte (2) 教 y 问
- Oracions amb un subjecte-predicat com predicat.
- Preguntes alternatives
- Oracions amb un verbs auxiliars (2): 要,想,愿意
- La partícula 了
- Contrucciones pivotales 兼语句
- Oracions amb un verbs auxiliars (3)可能,会
- Quatre tipus d'oracions simple
- Sis tipus de pregunta
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3º A2
Material didàctics:
汉语之路 2，Camino al Chino II. Editorial: Institut Confucio de la Universitat de
Lleó. Unitats 6-10.
Continguts Funcionals
- Descriure el color, la grandària i les característiques d'un article
- Parlar sobre l'experiència laboral
- Descriure i valorar una acció o un esdeveniment
- Presentar de manera bàsica els hàbits que existeixen a les ciutats
- Escriure adequadament un correu electrònic en xinès
- Descriure experiència passada
- Descriure l'estat d'una persona, una acció o un objecte
- conèixer les diferències entre els costums de la Xina i les del teu país
- Descriure de manera bàsica l'estat de salut i del cos
- Fer suggeriments als altres

Continguts Gramatical
- repassar i ampliar els classificadors
- Verb auxiliar 要、可以、能
- L'adverbi de grau 有点儿、 太、非常、真
- L'adverbi 还、就
- La construcció amb 的
- El complement de resultat
- La comparació amb la preposició 比
- Aproximació
- Les estructures negatives 都……不……、一……也……
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1º B1
Material didàctics:
新实用汉语课本 2，El nou llibre de xinès prático 2. Editorial: BLCUP.
Unitats 21-26.

Llibres de lectura: (Primer quadrimestre triar 1 i Segons quadrimestre altre) entre:
Lectures gradudes de 300 paraules, Editorial Peking University Press.
Left and right 向左向右
Ca I danse with you? 我可以请你跳舞吗？
Whom do you like habite 你最喜欢谁？
Wrong Wrong Wrong 错、错、错
Two children seeking the joy bridge 两个想上天的 孩子
Continguts Funicionales
- Descriure i comparar coses
- Parlar sobre el temps i la localització d'esdeveniments passats
- Parlar sobre la direcció i la localització
- Preguntar sobre la direcció
- Parlar sobre partits esportius
- Parlar d'una experiència del passat
- Cercar un treball
- Concertar una cita o quedar amb algú
- Fer comentaris
- Parlar de plans
- Fer suggeriments
- Parlar del temps
- Comprar un bitllet d'avió
- Anar al restaurant
- Arreplegar a algú i acomiadar-se
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- Parlar dels canvis
- Parlar sobre les condicions de vida
- Parlar sobre un incident
- Visitar un pacient
- Posar queixes
- Rocordar el passat
- Parlar dels estudis del xinès

Continguts Gramatical
- L'oració amb 是…的
- Paraules de localització
- L'oració que indiquen l'exitencia
- Expereiencias passades
- El complement de quantitat verbal
- Conjunciónes 虽然......但是／可是......
- Acció que ocorrerà d'ací a poc
- El complement de direcció complex
- L'oració amb sentit passiu
- El canvi de circumstàncies (1)
- L'aspecte progressiu d'una acció
- Els conjuncions 不但….而且
- L'aspeco continu d'una acció o un estat
- L'oració 被
- Els complements resultatius 到 i 在
- Les conjuncions 如果…就….
- Oracions de predicat verbal (2)
- Els aspectes de l'acció
- Diversos tipus de complements (1)
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2º B1
Material didàctics:
汉语 2，Hanyu 2. Editorial: Herder. Unitats 1-10.
Llibres de lectura: (Primer quadrimestre triar 1 i Segons quadrimestre altre)
entre:
Lectures gradudes de 500 paraules, Editorial Peking University Press.
After the Accident 出事以后
An Old Painting 一张旧画儿
If I didn’t have you 如果没有你
Mother and són 妈妈和儿子
Secrets of a computer company 电脑公司的秘密
Our geese have gone 我家的大雁飞走了
Continguts Funcionals
- Demanar i donar informaci’on sobre l'existència i la ubicaci’on de llocs
- Establiments comercials i altres serveis públics
- Demanar i donar informació sobre la distància entre dos llocs
- Expressar la necessitat
- Demanar i donar informació sobre les característiques d'una casa
- Demanar i donar informació sobre l'existència i disposició d'habitacions, mobles i
obetos.
- Expressar la selecció entre un o més objectes
- Expressar el permís
- Expressar el desig, la intenció o l'aspiració
- Productes alimentosos
- Acceptar o rebutjar o acceptar regals
- Respondre al telèfon
- Felicitar i respondre a una felicitació
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- Preguntar per algú i respondre quan es pregunta per alquien
- Brindar per algú
- Descriure físicament a algú
- Identificar una persona entre altres
- Les parts del rostre
- Preguntar i reponder per les característiques d'una peça
- Preguntar i respondre sobre esdeveniments o fets de la vida quotidiana en el
passat (1)
- Narrar un fet o acontencimiento en el passat
- Disculpar-se i demanar disculpes
- Expressar gustos i preferències
- Activitats de temps lliure
- Demanar i oferir ajuda, un favor
- Manifestar interès o desinterès po alguna cosa
- Expressar capacitat o habilitat per a fer alguna cosa
- Expressar la hipòtesi
- Preguntar i respondre sobre esdeveniments o fets de la vida quotidiana en el
passat (2)
- Expressar l'experencia en el passat
- Expressar la freqüència amb la qual es realitza una acció
- Habar sobre el clima
- Exresar un estat físic
- Comparar dos objectes, situacions, llocs
- Parlar sobre un viatge realitzat, valoració positiva i negativa
- Comprar un bitllet de tren, d'avió
- Reservar habitació en un hotel
- Rebre o despdeir a algú en l'aeroport
- Exdeseos i plans de futur
- Pragramar uses vacances
- Expressar la condició
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Continguts Gramatical
- Usa dels verbs 是、有、在
- Els números oridnales 第一、第二……
- L'adverbi 就（1）
- Els verbs modals 要、应该、必须、得
- Classificadors nominals 管、卷、座
- Els sufixos 店、楼、场、局、馆
- Els verbs modals （2）能、可以、想、要
- Ús del pronom interrogatiu 哪
- L'aspecte duratiu de l'acció 着
- L'oració amb 把（1）
- L'adverbi i el substantiu de temps 刚才
- L'oració composta subordinada adversativa 虽然……但是
- Els sufixos 厅、房、间、堂
- Unitats de mesures
- L'aspescto progressiu de l'acció 正在、在
- Els verbs ditransitivos 给、送、还……
- Classificadors nominals 副、顶、盘、对、双
- La reduplicació d'adjectiu
- La partícula estructural 地
- L'oració composta coorinada amb els adverbis correlatius:又……又
- Usos de 一点儿、有点儿
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- Expressions de passat
- C. resultatiu: taula de complements resultatius bàsics
- La partícula aspectual 已经……了、还没有……呢
- Expressió de successió de dues accions 就
- L'oració amb 把（2）
- L'oració composta coordinada amb la conjunció 不但……而且
- L'adverbi 才
- L'adverbi 就（2）
- Els verbs modals（3） 会、能
- Expressió de la freqüència
- La partícula modal 了（1）
- La hipòtesi 可能、也许
- Ús de 差点儿、几乎
- La construcció 是……的
- La particula modal 过
- La hipòtesi 可能、也许……
- Usos de 差点儿、几乎
- La construcció
- La partícula aspectual
- Els classificadors verbals 次、遍、回、趟
- El complement de freqüència i el de duració
- Diferència entre 次 y 遍
- Expressió del futur pròxim 要……了、就要……了、快要……了
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- Expressió de la comparació（1）比、没有、不比
- L'oració impersonal
- La manera imperativa negativa 不要，别
- El complement direccional simple
- Verbs modals（4）想、要
- Expressió del futur
- L'oració composta subordinada hipotètica
- La hipòtesi i la condició 要是、如果、假如……
- 不然、否则、如果不这样
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3º B1
Material didàctics:
《新实用汉语》第三册， Editorial: BLCUP. Unitats 33-38.
Llibres de lectura: (1º quadrimestre triar 1 i 2º quadrimestre altre) entre:
Lectures gradudes de 500 paraules, Editorial Peking University Press.
After the Accident 出事以后
An Old Painting 一张旧画儿
If I didn’t have you 如果没有你
Mother and són 妈妈和儿子
Secrets of a computer company 电脑公司的秘密
Our geese have gone 我家的大雁飞走了
Continguts Funcionals
- Expressar una possibilitat
- Expressar preocupació
- Traure un tema de conversa
- Fer comentaris adcionales
- Fer hincapie en un punt
- Contar una història
- Retraure i qüestionar
- Recharzar
- Donar una explicaciónHablar del clima
- Fer un suggeriment
- Expressar una possibilitat
- En el restaurant
- Expressar sorpresa
- Felicitar els jovençans
- Aclarir un punt de vista
- Consolar
- Prendre una decisió
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Continguts Gramatical
- L'oració amb 把 (4)
- Complements de potència (1)
- Ús ampliats de 出来
- Reduplicació de noms, classificadors i sintagmes numeral-classificador
- Les conjuncions 既……又……
- Oracions amb un subjecte-predicat com predicat (2)
- Pronoms interrogatives amb denotació indefinida
- 着 i 住 com a complement de resultat
- Oracions sense subjecte
- Les conjuncions 连……也/都......
- Pronoms interrogatives amb un significat general (1)
- Fraccions, percentatges i múltiples
- Les conjuncions 一......也都+没不......
- Complements de potència (2)
- Usos ampliats 起来
- Les conjuncions 一……就...... / 越……越...... /就是……也......
- Les conjuncions 除了……(以外), 还/都/也……
- Usos ampliats de 下去
- Pronoms interrogatives amb un significat general (2)
- Comparació utilitzant la preposició 比 (2)
- Tipus de complement
- Usos flexibles dels pronoms interrogatius
- L'adverbi 再 i 又
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1º B2
Material didàctics:
博雅准中级冲刺篇 1，Boya Chinese, Quasi/Intermediate 1. Editorial: BLCUP.
Unitats 1-6.
Llibres de consulta recomanats:
中国当代短片小说选 3 (Graded Chinese Reader 3)
Continguts Gramatical
- Verb objecte
- L'ús de 不仅... … 而且
- Expressió de temps
- L'ús de 尤其、 一… …也不 （没）、老（是）、 好好儿
- L'ús de 替, 、曾今、不如、由于、得、的、地
- L'ús de 地方、左右、不一定、即……又
- L'ús de 起来、尽管… … ，可（是）、长得 / 长着、… …不了
- L'ús de 从来、比较、为了、方面、当年、当时、不过
- L'ús de 相当、根本、不一会儿、难道、之后、之前、之间
- L'ús de 即使… … 也、连忙、不好意思、尽管
- Verb + 上
- L'ús de 根据、作为、故意、弄
- Verb + 得起/不起、Verb + 起来
- L'ús de 肯、只要……就、不得不、以… … 为主、往往、… …的话
- 并不+ Verb / Adjectiu
- 并没（有）+ Verb
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2º B2
Material didàctics:
博雅准中级冲刺篇 2，Boya Chinese, Quasi/Intermediate 2. Editorial: BLCUP.
Unitats 6-11.
Llibres de consulta recomanats:
中国当代短片小说选 3 (Graded Chinese Reader 3)
Continguts Gramatical
- Les conjuncions 无论......都......
- Adverbi 既然
- 此外
- L'estructura 白+动词
- Numere aproximat 十二三
- Pronom interrogatius amb un significat general 什么、谁
- L'ús de 哪怕/用得着/用不着/算了、极/当……的时候
- Preposició 由
- Adverbi 就
- L'ús de 随着、不得了、 一下子、恐怕、按照、本
- L'estructura 动词/形容词+下去
- Les construccions 或者……，或者…...
- L'ús de 在……下、其中、 将、 纷纷、则、 大批
- L'estructura 越 A 越 B
- Verb 引起
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4. METODOLOGÍA4.1 METODOLOGIA GENERAL I ESPECÍFICA
DE LÍDIOMA
4.1 METODOLOGIA GENERAL I ESPECIFICA DE L'IDIOMA
L'ensenyament aprenentatge del Nivell bàsic A2, Nivell Intermedi B1 i B2 de la llengua
Xina es basarà en els següents fonaments metodològics:

Enforque orientat a l'accióEn l'àmbit de l'aula, existeixen diverses implicacions de la
implementació de l'enfocament orientat a l'acció. Considerar als alumnes com a
agents socials significa implicar-los en el procés d'aprenentatge a través dels
descriptors com a mitjà de comunicació. També comporta el reconeixement de la
naturalesa social de l'aprenentatge i 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 la L2 a l'aula: aprendre a utilitzar la llengua en
lloc d'aprendre sobre la llengua (com a assignatura).

A més, la concepció dels estudiants com a éssers plurilingües i pluriculturals implica
permetre'ls utilitzar tots els seus recursos lingüístics quan siga necessari, animant-los
a descobrir similituds i equivalències, així com diferències entre llengües i cultures. En
essència, l'enfocament orientat a l'acció implica 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 és necessari que hi haja un altre producte o resultat (com
per exemple planificar una eixida, fer un poster, crear un blog, dissenyar un festival,
entre altres). Els descriptors serveixen per a ajudar a dissenyar aquestes tasques i
també per a observar, i si es desitja, (acte-) avaluar l'ús de la llengua dels alumnes
durant la tasca.

Tant el caràcter descriptiu del MECR, com l'enfocament orientat a l'acció, posen en
pràctica la construcció conjunta del significat (a través de la interacció) en el centre
del procés d'ensenyament-aprenentatge, la qual cosa té implicacions per a l'aula. A
vegades, aquesta interacció serà entre professors i alumnes, però sovint, tindrà una
naturalesa de col·laboració entre els mateixos estudiants. Cal cercar un equilibri precís
entre aquestes dues perspectives, de manera que al final del procés prevalga aquesta
interacció col·laborativa entre alumnes en grups reduïts o amb tota la classe. En la
realitat de les societats actuals, cada vegada més diverses, la construcció del significat
té lloc entre idiomes, a través de l'ús dels repertoris plurilingües i pluriculturals dels
usuaris.

Plurilingüisme
El MECR distingeix entre el multilingüisme (la convivència de les diferents llengües en
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l'àmbit social o individual) i el plurilingüisme (el repertori lingüístic dinàmic i en
desenvolupament d'un mateix usuari/alumne). El plurilingüisme es presenta com una
competència desigual i canviant, en la qual els recursos de l'estudiant d'un idioma o
varietat poden tenir un caràcter molt diferent segons la llengua. No obstant això,
l'aspecte fonamental radica en el fet que els parlants plurilingües tenen un repertori
únic i interrelacionat que combinen amb les seues competències generals i diferents
estratègies per a dur a terme les tasques comunicatives.
Per tant, la competència plurilingüe implica la capacitat d'emprar, de manera flexible,
un repertori interrelacionat, desigual i plurilingüe per a:
• canviar d'idioma o varietat;
• expressar-se en un idioma (o varietat) i entendre a una persona que utilitza
un altre;
• recórrer als coneixements propis de llengües (o varietats) per a comprendre
el sentit d'un text;
•
reconèixer
internacionalismes
comuns
amb
alguna
• mediar entre persones sense una llengua comuna o fins i tot amb pocs

variació;

coneixements;
• posar en pràctica tot el repertori lingüístic, experimentant amb formes
alternatives d'expressió;
• emprar elements paralingüístics (mímica, gestos, expressió facial, etc.).
És imprescindible, per tant, promoure el desenvolupament del plurilingüisme i la
pluriculturalidad per les següents raons:
• Desenvolupa competències sociolingüístiques i pragmàtiques preexistents que,
alhora, continuen perfeccionant-se.
• Condueix a una millor percepció del que és general i el que és especifique
quant a l'organització lingüística de diferents idiomes (tipus de consciència
metalingüística, intralingüística o supralingüística).
• Àmplia la competència estratègica i la capacitat d'establir relacions
amb la resta en situacions noves; de fet, pot ampliar l'aprenentatge
subsegüent en àmbits lingüístics i culturals.
Aquesta programació didàctica arreplega la mediació com a destresa comunicativa.
De fet, el MECR destaca dues nocions clau: la construcció conjunta del significat en
la interacció i el moviment constant entre el nivell individual i social en l'aprenentatge
de llengües, principalment a través de la consideració de l'usuari/alumne com a agent
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social. A més, l'èmfasi en el mediador com a intermediari entre els interlocutors
destaca la visió social. Per tant, la mediació té una posició clau en l'enfocament
orientat a l'acció i el plurilingüisme.

L'enfocament de la mediació és, per consegüent, més ampli i no es limita a considerar
només la mediació intralingüística, sinó que s'inclou també la mediació relacionada
amb la comunicació i l'aprenentatge, així com la mediació social i cultural. Aquest
enfocament holístic prové de la seua rellevància en aules cada vegada més diverses,
en relació amb la difusió de la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de
Continguts i Llengües Estrangeres) mitjançant la Llei 4/2018 de la Generalitat, per la
qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, i perquè la
mediació és considerada cada vegada més com a part de tot aprenentatge, però
sobretot,
de
l'aprenentatge
d'idiomes.
Autonomia d'aprenentatge i 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 propis objectius, els continguts i la progressió, gestionant i avaluant tot
el procés. A més, implica reflexió crítica, presa de decisions i acció independent, la
qual cosa es tradueix en aprenentatge significatiu, ja que l'alumnat passa a aplicar els
seus coneixements a un context més ampli. Així doncs, l'ensenyament-aprenentatge
de llengües a les escoles oficials d'idiomes ha de contemplar el desenvolupament de
les destreses d'estudi i heurístiques dels alumnes, així com l'acceptació de la
responsabilitat del seu propi aprenentatge:
• Simplement com a producte de l'aprenentatge i de l'ensenyament de la llengua,
sense cap planificació ni organització especials;
• Transferint gradualment la responsabilitat de l'aprenentatge des del
professor a l'alumnat i animant-li a reflexionar sobre el seu aprenentatge i
compartir aquesta experiència amb la resta;
• Despertant sistemàticament la consciència de l'alumnat
processos d'aprenentatge o ensenyament en què participa;

respecte

• Animant a l'alumnat
opcions metodològiques;

de

a

participar

en

l'experimentació

als

diferents

• Aconseguint que l'alumnat reconega el seu estil cognitiu i que desenvolupe
conseqüentment estratègies d'aprenentatge pròpies.
L'existència d'una mediateca lingüística és de gran importància, ja que prestaria
determinats serveis a la comunitat: assessorament del professorat a les persones
usuàries per a dissenyar-los un pla de treball autònom i un seguiment periòdic d'aquest
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pla; una aula d'autoaprenentatge amb material especialment dissenyat per a fomentar
l'autoformació de les persones usuàries; tallers d'aprendre a aprendre; accés a
programes informatitzats d'autoaprenentatge de llengües; grups de conversa; material
de consulta per a mantenir el contacte amb l'aprenentatge de les llengües al llarg de
la vida; així com un espai de socialització lingüística.
Aprenentatge mitjançant les Noves Tecnologies
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicades als ensenyaments
d'idiomes tindran 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 seua implementació didàctica no serà aleatòria, sinó raonada
d'acord amb el context concret d'aprenentatge i es realitzarà tant a l'aula, com fora
d'ella, 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 aprenentatge col·laboratiu que brinden les TIC
a través de blogs, xats i xarxes socials, entre altres. Així es fomentarà l'aprenentatge
actiu i l'autonomia.

Portfolio Europeu de les Llengües Electrònic (e-PEL)
El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un document personal, promogut pel
Consell d'Europa, on la persona que aprèn o ha après diverses llengües -dins o fora
del sistema educatiu reglat- pot registrar les seues experiències d'aprenentatge
d'idiomes i el contacte amb altres cultures. L'ús del PEL, d'una banda, implica una
metodologia basada en l'enfocament comunicatiu de l'ensenyament-aprenentatge de
llengües, i per un altre, fomenta la reflexió i l'autoavaluació. Des de 2009, s'aplica la
versió electrònica, el Portfolio Europeu de les Llengües Electrònic (e-PEL), a les
Escoles Oficials d'Idiomes. Així, l'e-PEL permet:
• reflectir el que el titular sap fer en cadascuna de les llengües que coneix.
• registrar les experiències pròpies d'aprenentatge de llengües i cultures i reflexionar
sobre elles.
• anotar els avanços que cada persona realitza en l'aprenentatge de llengües i marcarse noves metes.

No obstant això, l'e-PEL transcendeix la dimensió lingüística i es converteix en una
eina de desenvolupament de competències. L'e-PEL està concebut per a afavorir els
quatre objectius polítics del Consell d'Europa: preservar la diversitat lingüística,
promoure la tolerància lingüística i cultural, fomentar el plurilingüisme i assegurar
l'educació democràtica de la ciutadania. Mitjançant l'e-PEL, l'aprenent pot:
• adquirir i desenvolupar actituds i valors positius respecte a l'aprenentatge de diverses
llengües al llarg de la vida.
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• afavorir una visió integradora del plurilingüisme que abasta, no sols els idiomes
francs internacionals, sinó també les llengües minoritzades i de menor difusió.
• adquirir i desenvolupar actituds i valors positius respecte a la diversitat cultural, al
contacte intercultural i a la relació entre llengua i cultura.
• afavorir la responsabilitat en l'aprenentatge de llengües, la consciència lingüística i
pedagògica del subjecte, així com l'autonomia en situacions d'aprenentatge.
A més, l'e-PEL contribueix a desenvolupar la competència digital, primordial per a
l'aprenentatge general i al llarg de la vida.
4.2 ACTIVITATS I ESTRATÈGIES D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE
L'aprenentatge es basarà en tasques dissenyades a partir d'us objectius específics, i
de l'alumnat haurà d'aprendre a utilitzar estratègies de planificació, execució, control
i reparació, procediments discursius i ens coneixements formals que li permeten
comprendre i produir textos ajustats a les situacions de comunicació per a
aconseguir aquests objectius.
Aquests últims abastaran la competència comunicativa en tota la seua extensió, és a
dir, les competències lingüística, sociolingüística i pragmàtica en la realització de
totes les activitats de la llengua: comprensió, expressió, interacció i mediació seran
posades en funcionament.
L'alumne posarà en pràctica les competències necessàries per a realitzar activitats
comunicatives mitjançant el processament, receptiva i productivament, de diferents
tipus de text sobre diversos temes, en àmbits i contextos específics, i mitjançant el
desenvolupament de les estratègies més adequades per a dur a terme aquestes
activitats.
4.3 AUTOAVALUACIÓ DE L'ALUMNAT
Per a aconseguir aconseguir els resulatados desitjats, l'almuno haurà d'implicar-se
en un procés de reflexió sobre els seus objectius i metes d'aprenentatge, així com
realitzar una autoavaluació objectiva de la seua competència comunicativa en les
diferents destreses.
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5. CRITERIS D'AVALUACIÓ
L'avaluació serà contínua i, si és el cas, final. L'avaluació contínua es reflectirà en
qualificacions, detallades per activitats de llengua (comprensió de textos escrits,
comprensió de textos orals, producció i coproducció de textos escrits, producció i
coproducció de textos orals i mediació), que l'alumnat obtindrà al llarg del curs. El
professor de cada grup arreplegarà en, almenys, dues dates diferents distribuïdes
periòdicament al llarg del curs
acadèmic, les dades d'evolució i seguiment de cadascuna d'aquestes activitats de
llengua i informarà dels resultats als alumnes.
5.1 EN CURS QUE NO PORTEN A PROVA DE CERTIFICACION
L'alumnat matriculat en els cursos no conduents a PUC disposarà de dues
convocatòries, una al maig i una altra al juny/juliol. Les proves corresponents a
l'avaluació ordinària dels cursos no conduents a la prova de certificació, inclòs el nivell
Bàsic A2 i opcionalment el nivell Intermedi B1, es realitzaran en maig. Les proves
corresponents a l'avaluació extraordinària de tots els cursos no conduents a
certificació i la convocatòria extraordinària de la prova del nivell Bàsic A2 es realitzaran
en juny i julio. En la convocatòria extraordinària, l'alumne s'examinarà només de les
activitats de llengua no superades en la convocatòria de maig.
L'alumnat de 3ºA2 que haja superat el curs a través de l'avaluació contínua o la prova
final establida pel departament didàctic corresponent promocionarà al primer curs del
nivell Intermedi B1. La superació d'aquest nivell li donarà dret a l'obtenció del certificat
de nivell Bàsic A2.
Els criteris de la prova correspon als apartat 5.4

5.2 EN PROVA DE CERTIFICACIÓ
L'alumnat dels cursos 3r B1 i 2n B2 conduents a PUC haurà de superar una prova de
certificació per a obtenir el certificat d'aqueix nivell i promocionar, en el seu cas, al
següent nivell. Per a poder participar en la prova de certificació haurà de formalitzar,
en les dates i forma que s'anunciaran, la inscripció en la prova. Disposarà de dues
convocatòries, una al maig/juny i una altra al setembre.
La prova de certificació consta de 5 parts, corresponents a les 5 activitats de llengua
(comprensió de textos escrits, comprensió de textos orals, producció i coproducció de
textos escrits, producció i coproducció de textos orals i mediació). Els criteris de la
prova correspon als apartat 5.4

5.3 LA PROVA DE NIVELL
La prova de nivell té lloc generalment al juny i setembre, abans de començar el
curso.la escola ofereix la possibilitat d'accedir als cursos superiors a les persones que
ja tenen algun coneixement de xinès. Els criteris de la prova correspon als apartat 5.4
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La prova de nivell consitirá 3 tasques:• Producció i coproducció de textos escrits
• Producció i coproducció de textos orals• Comprensió de textos escrits
Els resultats es publicaran aqueix mateix dia en els panells del departament de xinès.
5.4 CRITERIS D’ AVALUACIÓ
Al llarg dels cursos i en funció del sesarrollo de l'aplicació de la programació didàctica es
realitzaran, almenys, tres recollides de dades, que es corresponen amb l'avaluació de
diagnòstic, es gesuimiento dels avanços de l'alumnat i finalment d'aprofitament.

L'aplicació d'aquests sitemas d'avaluació i els seus criteris seran correspondre als
siguentes punts.

Nivell Basico A2
Comprensió de textos orals
Identifica la intenció comunicativa, el tema i la informació rellevant, formula hipòtesis de
contingut i confirma detalls predictibles, comprèn el registre formal o informal en textos
breus, senzills i contextualitzats (contactes socials quotidians, converses per satisfer les
necessitats més bàsiques, avisos i anuncis , predicció del temps, explicacions i
enregistraments sobre temes quotidians, instruccions i consells senzills, descripcions i
relats breus), emesos amb claredat, en bones condicions acústiques, sempre que pugui
tornar a escoltar les parts més difícils.
Coneix els aspectes socioculturals i sociolingüístics comuns relatius a la vida quotidiana,
relacions interpersonals i convencions socials de les cultures en què s'usa la llengua.
Sap aplicar en general les estratègies bàsiques més adequades per a la comprensió del
sentit general, la informació essencial, els punts i idees principals i els detalls més
rellevants del text.
Distingeix globalment la funció comunicativa més rellevant del text.
Reconeix amb problemes ocasionals el lèxic oral d'ús freqüent relatiu a temes quotidians,
de caràcter general i pot inferir del context i del cotext, de vegades de manera correcta,
els significats d'algunes paraules i expressions que desconeix.
Discrimina en general els patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú i
reconeix globalment les intencions comunicatives i els significats que generalment
s'associen.
Producció i coproducció de textos orals
Aplica a la producció del text oral, tant monològic com dialògic, els coneixements
socioculturals i sociolingüístics adquirits, respectant les normes de cortesia més
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freqüents en els contextos respectius i, segons la modalitat discursiva, en un registre,
neutre o informal.
Coneix i sap aplicar algunes estratègies bàsiques per produir textos orals breus
d'estructura simple i clara, utilitzant una sèrie de procediments senzills per adaptar o
reformular el missatge, i reparar la comunicació.
Porta a terme les funcions principals demandades pel propòsit comunicatiu, seguint
els patrons discursius d'ús més freqüent en cada context.
Gestiona un repertori bàsic memoritzat de frases i fórmules per comunicar amb una
fluïdesa acceptable, amb pauses per a buscar expressions i organitzar o reestructurar
el discurs, o reformular o aclarir el que ha dit.
Interactua de manera senzilla en intercanvis clarament estructurats, utilitzant formules
o gestos simples per prendre o mantenir el torn de paraula, encara que de vegades
botiga a concentrar-se en la pròpia producció dificultant la participació de l'interlocutor,
o vacil a l'hora d'intervenir quan l'interlocutor acapari la comunicació.
Utilitza algunes estructures sintàctiques bàsiques d'ús freqüent segons el context
comunicatiu, i empra els recursos de cohesió textual més comuns (entonació, repetició
lèxica, el·lipsis, dixi personal, espacial i temporal, marcadors discursius i
conversacionals i connectors comuns), enllaçant una sèrie de elements breus,
concrets i senzills per crear una seqüència cohesionada i lineal.
Coneix i utilitza adequadament un repertori lèxic oral suficient per comunicar
informació relativa a temes coneguts, generals, d'actualitat, o relacionats amb els
propis interessos en situacions habituals i quotidianes, tot i que encara comet errors
importants.
Utilitza patrons bàsics d'oracions memoritzades, sintagmes de poques paraules i
fórmules estereotipades per comunicar-se.
Transmet informació limitada en situacions quotidianes simples.
Utilitza estructures simples correctament, però encara comet de manera sistemàtica
errors bàsics.
Interactua utilitzant expressions molt breus, tot i que les pauses, els començaments
incorrectes i la reformulació resulten molt evidents.
Formula preguntes i afirmacions senzilles i respon.
Indica quan segueix la conversa, però poques vegades és capaç de comprendre prou
per mantenir-la sense la col·laboració del seu interlocutor.
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Enllaça oracions i sintagmes amb connectors simples com i, però i perquè.
Pronuncia i entona en general de manera intel·ligible i de forma prou clara per ser
entès, encara que els interlocutors hagin de demanar una repetició de tant en tant. A
més, la forta influència d'altres llengües que parla l'accent, el ritme i l'entonació poden
afectar la intel·ligibilitat i requerirà la col·laboració dels interlocutors. No obstant això,
la pronunciació de paraules familiars és clara.
Comprensió de textos escrits
Reconeix els valors i significats associats a convencions de format, tipogràfiques,
ortogràfiques i de puntuació d'ús comú, així com abreviatures i símbols d'ús freqüent.
Coneix i aplica de forma bàsica a la comprensió del text els aspectes socioculturals i
sociolingüístics comuns relatius a la comunicació escrita en les cultures en què s'usa
la llengua, extraient claus per interpretar-los.
Coneix les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió del sentit
general, la informació essencial, els punts i idees principals i els detalls més rellevants
del text, adaptant la modalitat i velocitat de lectura. Identifica la intenció comunicativa,
el tema, els aspectes principals i els detalls rellevants de textos sobre temes
quotidians, senzills, breus i convenientment contextualitzats (missatges, cartes,
documents autèntics freqüents, fullets turístics i comercials, anuncis, instruccions i
relats).
Coneix els constituents i l'organització d'estructures sintàctiques d'ús freqüent en la
comunicació escrita.
Comprèn lèxic escrit d'ús freqüent relatiu a temes generals quotidians ia aspectes
relacionats amb els seus interessos personals, educatius o ocupacionals, i pot inferir
del context i del cotext els significats d'algunes paraules i expressions que desconeix.
Producció i coproducció de textos escrits
Aplica a la producció i coproducció del text escrit els coneixements socioculturals i
sociolingüístiques bàsiques adquirits, respectant les normes de cortesia més
freqüents en els contextos respectius i segons la modalitat discursiva, en un registre
neutre o informal.
Coneix i sap aplicar estratègies bàsiques per produir textos escrits breus, coherents i
d'estructura simple i clara adaptats a contextos habituals, pàg. ex. copiant models
segons el gènere i tipus textual, o fent un guió o esquema per organitzar la informació
o les idees.
Porta a terme les funcions principals bàsiques demandades pel propòsit comunicatiu.
Mostra un control bàsic d'estructures sintàctiques d'ús freqüent i empra mecanismes
simples de cohesió.
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Coneix i utilitza un repertori lèxic escrit bàsic d'ús freqüent suficient per comunicar
informació breu, simple i directa en situacions habituals i quotidianes.
Utilitza els signes de puntuació elementals (p. Ex., El punt, la coma) i les regles
ortogràfiques bàsiques, així com les convencions formals més habituals de redacció
de textos, tant en paper com en suport digital.
Mediació
Coneix els aspectes més bàsics que caracteritzen les comunitats de parlants i les
diferències i similituds més significatives pel que fa als costums, usos, actituds,
relacions i valors que prevalen, i és, en general, capaç d'actuar en conseqüència,
encara que de vegades recorri a l'estereotip.
Identifica vegades, aplicant les estratègies necessàries, la informació clau que ha de
transmetre, així com algunes intencions bàsiques dels emissors i receptors.
Interpreta, de vegades correctament, les claus de comportament i comunicatives
explícites que s'observen en els emissors o destinataris per adaptar el seu discurs a
les funcions requerides, encara que sovint no ho faci de manera fluïda.
Pren notes d'alguna informació necessària que considera important traslladar als
destinataris.
Transmet els aspectes principals continguts en textos breus i senzills sobre temes
quotidians d'interès immediat, sempre que s'expressin amb claredat en un llenguatge
senzill.
Col·labora en tasques senzilles i pràctiques, preguntant què opinen els altres, fent
suggeriments i comprenent les respostes, sempre que pugui demanar repeticions o
reformulacions ocasionalment.
Contribueix a la comunicació, utilitzant paraules senzilles per convidar persones a
explicar coses, indicant quan entén o hi està d'acord. Transmet el tema fonamental en
situacions quotidianes predictibles sobre desitjos i necessitats personals.
Reconeix quan els parlants estan en desacord o quan es produeixen dificultats i utilitza
recursos lingüístics de forma senzilla per buscar compromís i acord.
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Nivell Intermedi B1
Comprensió de textos orals
Coneix, i s'aplica a la comprensió del text, extraient claus per interpretar-lo, els aspectes
socioculturals i sociolingüístics comuns relatius a la vida quotidiana, condicions de vida,
relacions interpersonals, cinèsica i proxèmica, costums i valors, i convencions socials de les
cultures en les que s'usa l'idioma.
Sap aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió del sentit general,
la informació essencial, els punts i idees principals i els detalls més rellevants del text.
Distingeix la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori comú dels
seus exponents, així com patrons discursius bàsics relatius a l'organització textual.
Aplica a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i la organització de
patrons sintàctics d'ús freqüent en la comunicació oral.
Reconeix sense dificultat lèxic oral d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians, de caràcter
general, o relacionats amb els propis interessos, i pot inferir de l' context i del cotext,
generalment de manera correcta, els significats de algunes paraules i expressions que
desconeix.
Discrimina els patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú i reconeix les
intencions comunicatives i els significats generalment associats als mateixos.

Producció i coproducció de textos orals
Aplica a la producció del text oral, tant monològic com dialògic, els coneixements
socioculturals i sociolingüístics adquirits, actuant amb la deguda propietat i respectant les
normes de cortesia més freqüents en els contextos respectius i segons la modalitat discursiva,
en un registre formal, neutre o informal.
Coneix i sap aplicar adequadament les estratègies per a produir textos orals breus o de mitja
extensió, coherents i d'estructura simple i clara, utilitzant una sèrie de procediments senzills
per adaptar o reformular el missatge, i reparar la comunicació.
Porta a terme les funcions principals demandades pel propòsit comunicatiu, utilitzant
adequadament els exponents més habituals d'aquestes funcions, i seguint els patrons
discursius d'ús més freqüent en cada context.
Maneja un repertori memoritzat de frases i fórmules per comunicar amb una fluïdesa
acceptable, amb pauses per a buscar expressions i organitzar o reestructurar el discurs, o
reformular o aclarir el que ha dit.
Interactua de manera senzilla en intercanvis clarament estructurats, utilitzant formules o
gestos simples per prendre o mantenir el torn de paraula, encara que en ocasions botiga a
concentrar-se en la pròpia producció dificultant la participació de l'interlocutor, o mostri algun
titubeig a l'hora d'intervenir quan el interlocutor acapara la comunicació.
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Utilitza amb la deguda correcció i flexibilitat estructures sintàctiques d'ús freqüent segons el
context comunicatiu, i empra en general adequadament els recursos de cohesió textual més
comuns (entonació, repetició lexica, el·lipsis, dixi personal, espacial i temporal, marcadors
discursius i conversacionals, i connectors comuns), enllaçant una sèrie d'elements breus,
concrets i senzills per crear una seqüència cohesionada i lineal.
Coneix i utilitza adequadament un repertori lèxic oral suficient per comunicar informació
relativa a temes coneguts, generals, d'actualitat, o relacionats amb els propis interessos en
situacions habituals i quotidianes, tot i que encara cometa errors importants, o s'hagi d'adaptar
el missatge, quan les demandes comunicatives són més complexes, o quan aborda temes i
situacions poc freqüents en situacions menys corrents, recorrent en aquest cas a circumloquis
i repeticions.
Pronuncia i entona de manera clara i intel·ligible, encara que resulti evident l'accent estranger,
o cometi errors de pronunciació sempre que no interrompin la comunicació, i els interlocutors
hagin de sol·licitar repeticions de tant en tant.

Comprensió de textos escrits
Coneix, i s'aplica a la comprensió del text, extraient claus per interpretar-lo, els aspectes
socioculturals i sociolingüístics comuns relatius a la comunicació escrita en les cultures en què
es fa servir l'idioma.
Sap aplicar les estratègies més adequades en cada cas per a la comprensió del sentit general,
la informació essencial, els punts i idees principals i els detalls més rellevants del text,
adaptant al mateix la modalitat i velocitat de lectura.
Distingeix la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori dels seus
exponents més comuns, així com patrons discursius d'ús freqüent relatius a l'organització,
desenvolupament i conclusió propis del text escrit segons el seu gènere i tipus.
Coneix els constituents i l'organització d'estructures sintàctiques d'ús freqüent en la
comunicació escrita, segons el gènere i tipus textual, i comprèn les intencions comunicatives
generalment associades als mateixos.
Comprèn lèxic escrit d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i temes generals o
relacionats amb els seus interessos personals, educatius o ocupacionals, i pot, generalment
de manera correcta, inferir del context i del cotext els significats d'algunes paraules i
expressions que desconeix.
Reconeix els valors i significats associats a convencions de format, tipogràfiques,
ortogràfiques i de puntuació d'ús comú, així com abreviatures i símbols d'ús freqüent.

Producció i coproducció de textos escrits
Aplica a la producció i coproducció del text escrit els coneixements socioculturals i
sociolingüístics adquirits, actuant amb la deguda propietat i respectant les normes de cortesia
més freqüents en els contextos respectius i segons la modalitat discursiva, en un registre
formal, neutre o informal.
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Coneix i sap aplicar estratègies adequades per a elaborar textos escrits breus i d'estructura
simple adaptats a contextos habituals, pàg. ex. copiant models segons el gènere i tipus textual,
o fent un guió o esquema per organitzar la informació o les idees.
Porta a terme les funcions principals demandades pel propòsit comunicatiu, utilitzant els
exponents més habituals d'aquestes funcions i els patrons discursius d'ús més freqüent per
organitzar el text escrit segons el seu gènere i tipus.
Mostra un control raonable d'estructures sintàctiques d'ús freqüent, i empra mecanismes
simples de cohesió (repetició lèxica, el·lipsis, dixi personal, espacial i temporal, juxtaposició i
connectors bàsics), enllaçant una sèrie d'elements breus, concrets i senzills per crear una
seqüència cohesionada i lineal.
Coneix i utilitza un repertori lèxic escrit d'ús freqüent suficient per comunicar informació breu,
simple i directa en situacions habituals i quotidianes, encara que en situacions menys corrents
i sobre temes menys coneguts s'hagi d'adaptar el missatge.
Utilitza, de manera adequada per fer-se prou comprensible, els signes de puntuació
elementals (p. Ex. Punt, coma) i les regles ortogràfiques bàsiques, així com les convencions
formals més habituals de redacció de textos tant en suport paper com digital.
Mediació
Coneix els aspectes generals que caracteritzen les comunitats de parlants corresponents, i
les diferències i semblances més significatives que hi ha entre els costums, els usos, les
actituds, les relacions i els valors que prevalen en unes i altres, i és capaç d'actuar en
conseqüència sense cometre incorreccions serioses en el seu comportament, encara que pot
ser que en ocasions recorri a l'estereotip.
Identifica, aplicant les estratègies necessàries, la informació clau que ha de transmetre, així
com les intencions bàsiques dels emissors i receptors quan aquest aspecte és rellevant.
Interpreta, en general correctament, les claus de comportament i comunicatives explicites que
s'observa en els emissors o destinataris per acomodar el seu discurs al registre ia les funcions
requerides, encara que no sempre ho faci de manera fluïda.
Pot facilitar la comprensió dels participants recorrent a comparacions i connexions senzilles i
directes amb allò que pensa que poden conèixer.
Pren notes amb la informació necessària que considera important traslladar als destinataris,
o la recapta amb anterioritat per tenir-la disponible.
Repeteix o reformula el que s'ha dit de manera més senzilla o una mica més elaborada per
aclarir o fer més comprensible el missatge als receptors.
Fa preguntes simples però rellevants per a obtenir la informació bàsica o complementària que
necessita per poder transmetre el missatge amb claredat i eficàcia.
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Nivell Intermedi B2
Comprensió de textos orals
Coneix amb la deguda profunditat, i aplica eficaçment a la comprensió del text fent les
inferències adequades, els aspectes socioculturals i sociolingüístiques generals i mes
específics que caracteritzen les cultures i les comunitats en què es parla l'idioma i els trets
específics de la comunicació oral en les mateixes, apreciant les diferències de registres, estils
i accents estàndard.
Coneix, i selecciona eficaçment, les estratègies més adequades en cada cas per a la
comprensió del sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més
rellevants, i les opinions i actituds dels parlants clarament senyalitzades, tant implícites com
explícites.
Distingeix la funció o funcions comunicatives, tant secundàries com a principals, del text, i
aprecia les diferències d'intenció i de significat de diferents exponents d'aquestes segons el
context i el gènere i tipus textuals.
Comprèn els diversos significats associats a l'ús de diferents patrons discursius típics de
diferents gèneres i tipus textuals orals pel que fa a la presentació i organització de la
informació.
Comprèn els significats i funcions generalment associats a diverses estructures sintàctiques
pròpies de la llengua oral en contextos d'ús comuns, i més específics dins del seu camp
d'interès o d'especialització.
Reconeix lèxic oral comú i més especialitzat, relacionat amb els propis interessos i necessitats
en l'àmbit personal, públic, acadèmic i professional, així com expressions i modismes d'ús
comú, i connotacions i matisos accessibles a la llengua oral de caràcter literari.
Discrimina patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú i més específics segons
les diverses intencions comunicatives.
Producció i coproducció de textos orals
Aplica adequadament a la producció de textos orals monológico i dialògics els aspectes
socioculturals i sociolingüístics més rellevants de la llengua i cultures meta relatius a costums,
usos, actituds, valors i creences que ha integrat en la seva competència intercultural, i sap
superar les diferències respecte a les llengües i cultures pròpies i els estereotips, demostrant
confiança en l'ús de diferents registres o altres mecanismes d'adaptació contextual,
expressant-apropiadament en situacions diverses i evitant errors importants de formulació.
Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb certa naturalitat, estratègies
adequades per a produir textos orals monològics i dialògics de diversos tipus i de certa
longitud, planificant el discurs segons el propòsit, la situació, els interlocutors i el canal de
comunicació, i fent un seguiment i una reparació del mateix mitjançant procediments variats
(p. ex. paràfrasi, circumloquis, gestió de pauses, variació en la formulació) de manera que la
comunicació es realitza sense esforç per la seva part o la dels interlocutors.
Aconsegueix arribar a les fins funcionals que pretén servir, d'entre un repertori variat, els
exponents més adequats al context específic.
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Articula el seu discurs de manera clara i coherent seguint els patrons comuns d'organització,
segons el gènere i el tipus textual, desenvolupant descripcions i narracions clares i detallades,
argumentant eficaçment i matisant els seus punts de vista, indicant el que considera important
(p. Ex. mitjançant estructures emfàtiques), i ampliant amb alguns exemples, comentaris i
detalls adequats i rellevants.
Demostra un bon control d'estructures sintàctiques comuns i algunes més complexes, amb
alguna relliscada esporàdic o error no sistemàtic que pot corregir retrospectivament,
seleccionant-les adequadament i amb flexibilitat, segons la intenció comunicativa en el context
específic.
Disposa d'un variat vocabulari sobre assumptes relatius a la seva especialitat i interessos i
sobre temes més generals i varia la formulació per evitar repeticions freqüents, recorrent amb
flexibilitat a circumloquis quan no troba una expressió més precisa.
Ha adquirit una pronunciació i entonació clares i naturals.
S'expressa amb claredat, amb suficient espontaneïtat i un ritme bastant uniforme, i sense
manifestar ostensiblement que hagi de limitar el que vol dir, i disposa de suficients recursos
lingüístics per fer descripcions clares, expressar punts de vista i desenvolupar arguments,
utilitzant per a això algunes estructures complexes, sense que se li noti molt que està buscant
les paraules que necessita.
Començar, mantenir i acaba el discurs adequadament, fent un ús eficaç dels torns de paraula,
encara que potser no sempre ho faci amb elegància, i gestiona la interacció amb flexibilitat i
eficàcia i de manera col·laborativa, confirmant la seva comprensió, demanant l'opinió del
interlocutor, convidant a altres a participar, i contribuint al manteniment de la comunicació.
Comprensió de textos escrits
Coneix amb la deguda profunditat, i aplica eficaçment a la comprensió del text fent les
inferències adequades, els aspectes socioculturals i sociolingüístiques generals i mes
específics que caracteritzen les cultures i les comunitats de pràctica en què es fa servir l'idioma
i els trets específics de la comunicació escrita en les mateixes, apreciant les diferències de
registres i estils estàndard.
Llegeix amb un alt grau d'independència, adaptant l'estil i la velocitat de lectura als distints
textos i finalitats i aplicant eficaçment altres estratègies adequades per a la comprensió del
sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més rellevants, i les
opinions i actituds clarament senyalitzades dels autors, tant implícites com explícites.
Distingeix la funció o funcions comunicatives del text, tant secundàries com a principals, i
aprecia les diferències d'intenció comunicativa i de significat de diferents exponents de les
mateixes segons el context i el gènere i tipus textuals.
Comprèn els diversos significats associats a l'ús de diferents patrons discursius típics de
diferents gèneres i tipus textuals pel que fa a la presentació i organització de la informació.
Comprèn els significats i funcions generalment associats a diverses estructures sintàctiques
pròpies de la llengua escrita en contextos d'ús comuns, i més específics dins del seu camp
d'interès o d'especialització.
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Compta amb un variat vocabulari actiu de lectura, encara que tingui alguna dificultat amb
expressions poc freqüents, que inclou tant un lèxic general com més específic, segons els
seus interessos i necessitats personals, acadèmiques o professionals, així com també
expressions i modismes d'ús comú, i connotacions i matisos accessibles en el llenguatge
literari; i identifica pel context paraules desconegudes en temes relacionats amb els interessos
o camp d'especialització.
Reconeix els valors i significats associats a convencions de format, tipogràfiques,
ortogràfiques i de puntuació, generals i menys habituals, així com abreviatures i símbols d'ús
comú i més específic.

Producció i coproducció de textos escrits
Aplica adequadament a la producció de textos escrits dels aspectes socioculturals i
sociolingüístics més rellevants de la llengua i cultures meta relatius a costums, usos, actituds,
valors i creences que ha integrat en la seva competència intercultural, i sap superar les
diferències pel que fa a les llengües i cultures pròpies i els estereotips, adaptant el registre i
l'estil, o aplicant altres mecanismes d'adaptació contextual per expressar-se apropiadament
segons la situació i el propòsit comunicatius i evitar errors importants de formulació.
Aplica amb flexibilitat les estratègies més adequades per a elaborar textos escrits d'una certa
longitud, detallats i ben estructurats, pàg. ex. desenvolupant els punts principals i ampliant-los
amb la informació necessària a partir d'un esquema previ, o integrant de manera apropiada
informació rellevant procedent de diverses fonts.
Realitza les funcions comunicatives que persegueix utilitzant els exponents més adequats al
context específic d'entre un repertori variat.
Articula el text de manera clara i coherent utilitzant adequadament, sense errors que
condueixin a malentesos, els patrons comuns d'organització segons el gènere i el tipus textual,
i els recursos de cohesió d'ús comú i més específic per desenvolupar descripcions i narracions
clares i detallades , argumentar eficaçment i matisar els seus punts de vista, indicar el que
considera important (p. ex. mitjançant estructures emfàtiques), i ampliar amb alguns
exemples, comentaris i detalls adequats i rellevants.
Demostra un bon control d'estructures sintàctiques comuns i algunes més complexes, amb
alguna relliscada esporàdic o error no sistemàtic que no afecta la comunicació, seleccionantles adequadament i amb flexibilitat, segons la intenció comunicativa en el context específic.
Disposa d'un ampli lèxic escrit d'ús comú i sobre assumptes relatius al seu camp
d'especialització i interessos, i varia la formulació per evitar repeticions freqüents, recorrent
amb flexibilitat a circumloquis quan no troba una expressió més precisa.
Utilitza amb raonable correcció, tot i que encara pugui manifestar influència del seu (s) llengua
(s) primera (es) o altres, els patrons ortotipogràfics d'ús comú i més específics (p. Ex.
Parèntesi, guions, abreviatures, asteriscs, cursiva) , i aplica amb flexibilitat les convencions
formals més habituals de redacció de textos tant en suport paper com digital.
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Mediació
Coneix amb la deguda profunditat, i aplica adequadament a l'activitat de mediació en cada
cas, els aspectes socioculturals i sociolingüístics generals i més específics que caracteritzen
les cultures i les comunitats en què es parla l'idioma, així com les seves implicacions més
rellevants, i sap superar les diferències pel que fa a les llengües i cultures pròpies i els
estereotips, demostrant confiança en l'ús de diferents registres i estils, o altres mecanismes
d'adaptació contextual, expressant-apropiadament en situacions diverses i evitant errors
importants de formulació.
Coneix, selecciona amb atenció, i sap aplicar eficaçment i amb certa naturalitat, estratègies
adequades per adaptar els textos que ha de processar el propòsit, la situació, els participants
i al canal de comunicació, mitjançant procediments variats (p. Ex. Paràfrasi, circumloquis,
amplificació o condensació de la informació).
Sap obtenir la informació detallada que necessita per poder transmetre el missatge amb
claredat i eficàcia.
Organitza adequadament la informació que pretén o ha de transmetre, i la detalla de manera
satisfactòria segons sigui necessari.
Transmet amb suficiència tant la informació com, si és el cas, el to i les intencions dels parlants
o autors.
Pot facilitar la interacció entre les parts monitoritzant el discurs amb intervencions adequades,
repetint o reformulant el que s'ha dit, demanant opinions, fent preguntes per abundar en alguns
aspectes que considera importants, i resumint la informació i els arguments quan és necessari
per aclarir el fil de la discussió.
Compara i contrasta informació i idees de les fonts o les parts i resumeix apropiadament els
seus aspectes més rellevants.
És capaç de suggerir un acord, un cop analitzades les avantatges i desavantatges d'altres
opcions.

5. 5 AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE
Els processos d'avaluació tenen per objecte tant els aprenentatges dels alumnes com els
processos mateixos d'ensenyament. La informació que proporciona l'avaluació serveix
perquè l'equip de professors dispose d'informació rellevant amb la finalitat d'analitzar
críticament la seua pròpia intervenció educativa i prendre decisions sobre aquest tema. Per
a això, serà necessari contrastar la informació subministrada per l'avaluació contínua dels
alumnes amb les intencions educatives que es pretenen i amb el pla d'acció per a dur-les a
terme. S'avalua per tant, la programació del procés d'ensenyament i la intervenció del
professor com a animador d'aquest procés, els recursos utilitzats, els espais, els temps
previstos, l'agrupació d'alumnes, els criteris i instruments d'avaluació, la coordinació... És a
dir, s'avalua tot allò que se circumscriu a l'àmbit del procés d'ensenyament-aprenentatge.
[...]
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És important ressaltar que l'avaluació de la pròpia pràctica docent, bé siga de manera
individual o del conjunt de l'equip, es mostra com una de les estratègies de formació més
potents per a millorar la qualitat del procés d'ensenyament-aprenentatge. D'altra banda,
l'avaluació de l'equip docent en el seu conjunt permet detectar factors relacionats amb el
funcionament de la coordinació, les relacions personals, l'ambient de treball, aspectes
organitzatius, entre altres que són elements molt significatius en el funcionament dels
centres.
Segons es tracta de l'aprenentatge o l'ensenyament, l'avaluació compleix unes funcions
clares i determinants en el nostre sistema educatiu:
DE L'APRENENTATGE:
Funció Orientadora
En la mesura que ajuda per a elaborar projectes i programacions en orientar sobre aspectes
bàsics que l'alumne ha d'aconseguir. Aquesta funció està íntimament lligada al moment
d'avaluació inicial i als efectes que d'ella s'extrauen: diagnòstic i pronòstic. Diagnòstic
perquè determina situacions reals i de partida en un moment determinat. Pronòstic perquè
permet aventurar hipòtesi de treball.
Funció Formativa
L'avaluació ajuda a prendre mesures en el moment oportú sense esperar a situacions de
risc. Implica la detecció de com cada alumne se situa en l'activitat escolar, dificultats o
facilitats que troba, influència que aporta l'estructura docent. Aquesta funció està unida a
avaluació contínua, en tant que està immersa en el procés d'ensenyament-aprenentatge de
l'alumne i forma part d'aquest.
Funció Sumativa
L'avaluació permet comprovar els resultats aconseguits i valorar el grau de consecució. Va
associada al moment d'avaluació final.
Funció d'Homologació
Avaluar exigeix prendre com a referència criteris i objectius, la qual cosa garanteix a tots
els alumnes unes experiències, capacitats.... essencials i similars.
DE L'ENSENYAMENT
Funció Formativa
Participa del citat en aquesta mateixa funció en l'aprenentatge.
Funció de Qualita
L'avaluació de l'ensenyament permet abordar canvis i innovacions en les programacions
educatives i accions didàctiques, basat en percepcions rigoroses de la realitat, la qual cosa
contribueix, sense cap dubte, en una millora de la qualitat de l'ensenyament, en millorar
l'acció docent.
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6. MESURES D’ ATENCIÓ A’ALUMNAT AMB NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS
El departament de xinès està a la disposició de l'alumnat amb necessitats educatives
especials. En els últims anys, hem tingut diverses experiències amb determinades
necessitats especials a les quals hem respost adaptant els mecanismes d'aprenentatge a
cada alumne de manera individualitzada.

7. FOMENT DE LA UTILIZACIÓ DE LA BIBLIOTECA O
MEDIATECA LINGÜISTICA
Objectius
La finalitat de la Mediateca és donar eines als usuaris perquè adquirisquen i reforcen el
seu coneixement de llengües d'una menera autònoma i al llarg de la seua vida, dins del
context de les Ecuelas Oficials d'idiomes.
Els objectius primordials amb potenciar l'autonomia de l'alumne i crear espais flexibles
d'aprenentatge actiu, beneficiant-se de l'ús de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, els materials de consulta i les diverses actividaddes culturals i Pedagògiques programades per la Comissió de Mediateca.
Espais i serveis de la Mediateca
La mediateca constarà de tres espais diferenciats:
• Biblioteca
• Aula d'Autoaprenentatge
• Espai de Recursos (sala tàndem + espai parell tutorias

Una vegada està en funcionament la Mediateca, la Comissió continuarà realitzant una
sèrie de tasques que inclouran:
•

Planificar activitats culturals que propicien un ús dinàmic de l'espai i els materials.

•

Assessorar els usuaris sobre un pla de treball autònom.

•

Organitzar grups de conversa i material de consulta.

•

Potenciar i dinamitzar l'ús de la Mediateca entre l'alumnat.

•

Donar difusió entre la comunitat educativa sobre els fons de la Mediateca i les
activitats que s'organitzen.

•

La participar en la gestió diària dels espais de la Mediateca.
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8. UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
LA COMUNICACIÓ
L'ús de les tecnologies de comunicació que a cada moment resulten més actuals i pròximes
a la vida quotidiana de l'alumnat, dins i furera de l'aula, haurà de valorar-se per la seua
contricución a assoliment de les competències bàsiques previstes en el sitema educatiu, i
especialment, en permetre que les enseñanas d'idiomes resulten més rendibles i
significatives per als alumnes. Així, s'aspirarà a fer un ús pràctic i habitual d'aquestes, sense
desconsiderar en cap cas la valuosa aprtación que, en aquest sentit, pot realitzar l'alumnat
de stas ensenyaments en tant que, com a agent social i usario d'aquestes tecnologies, pot
assistir
en
el
fiançament
d'aquestes
en
l'àmbit
acadèmic.
El departament de xinès sempre ha acompanyat les novetats quant a l'ús de les Tics a
l'aula, bé siga amb ús de següent mitjanes:moodle, khahoot, Quzlet, Facebook, Whatsapp.

9. RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS
Els següents llibres de text són els que s'han selecionado per a curs 2020-21.
Nivell

Grup

Díes

Hora

1ºA2

El nuevo libro de chino prático 1

1-8

HSK 1 Standard Course

1-10

El nuevo libro de chino prático

9-14

HSK 1 Standard Course

11-15

HSK 2 Standard Course

1-5

El camino al chino

6-10

HSK 2 Standard Course

6-15

El nuevo libro de chino prático 2

21-26

HSK 3 Standard Course

1-10

Hanyu 2

1-10

HSK 3 Standard Course

11-20

El nuevo libro de chino prático 3

33-38

HSK 4 Standard Course

1-10

2ºA2
A2

3ºA2
1ºB1
B1

2ºB1
3ºB1
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1ºB2
B2
2ºB2

Boya Chinese, Quasi intermediate 1

1-6

HSK 4 Standard Course

11-20

Boya Chinese, Quasi intermediate 2

6-11

HSK 5 Standard Course

1-20

Mètodes per a aprendre paraules i frases:
Anki(app)
Chinese Skill (app)
Diccionaris per a aprendre xinès:
Pleco
Podcast per a millorar el nivell de xinès:
Els podcast de la BBC
Xinès a la Xina
Young Love Play
Pel·lícules i sèries en xinès
CCTV- Pel·lícules en xinès
PPTV
Canales de Youtube
Mandarin Lab
Olechinese
Jabiertzo
Nihao casasandra
Tàndem lingüistico i conversasiones en xinès
Italki
Periòdics en xinès
Xina News
Taiwan.cn
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Llibres de consulta recomanats (per nivell):
1ºA2
Hsk Standard Course 1 Testbook 1. Editorial: BLCUP.
Hanyu 1, Xinès per a hispanoparlants. Editorial: Herder.
Manual d'escriptura dels caràcters xinesos. Editorial:Miraguano.
Radicals xinesos més comuns. Editorial: Sinolingua.
Gramàtica Bàsica del Xinès-Teoria i Prática. Editorial: Adeli

2ºA2
Hanyu 1, Xinès per a hispanoparlants. Editorial: Herder.
Manual d'escriptura dels caràcters xinesos. Editorial:Miraguano.
Radicals xinesos més comuns. Editorial: Sinolingua.
Hsk Standard Course 2 Testbook. Editorial: BLCUP.
Gramàtica Bàsica del Xinès-Teoria i Prática. Editorial: Adeli

3ºA2
Hanyu 2, Xinès per a hispanoparlants. Editorial: Herder.
Manual d'escriptura dels caràcters xinesos. Editorial:Miraguano.
Radicals xinesos més comuns. Editorial: Sinolingua.
Hsk Standard Course 2 Testbook. Editorial: BLCUP.
Gramàtica Bàsica del Xinès-Teoria i Prática. Editorial: Adeli

1ºB1
Hanyu 2, Xinès per a hispanoparlants. Editorial: Herder.
Hsk Standard Course 3 Testbook. Editorial: BLCUP.
Gramàtica Intermedi del Xinès-Teoria i Prática. Editorial: Adeli
新 Hsk 三级速成强化教程. Editorial: BLCUP.
轻松汉语初级汉语听力上 Qingsong Hanyu Nivell Elemental 1. Editorial: BLCUP.
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2ºB1
Hanyu 3, Xinès per a hispanoparlants. Editorial: Herder.
Hsk Standard Course 3 Testbook.. Editorial: BLCUP.
Gramàtica Intermedi del Xinès-Teoria i Prática. Editorial: Adeli
轻松汉语初级汉语听力下 Qingsong Hanyu Nivell Elemental 2. Editorial: BLCUP.
新 Hsk 三级速成强化教程. Editorial: BLCUP.
3º B1
Hanyu 3, Xinès per a hispanoparlants. Editorial: Herder.
Hsk Standard Course 4 Testbook. Editorial: BLCUP.
Gramàtica Intermedi del Xinès-Teoria i Prática. Editorial: Adeli
新汉语水平考试精讲精练四级. Editorial: BLCUP.
1º B2
Hsk Coursebook Level 4. Editorial: Sinolingua.
Hsk Standard Course 4 Testbook.. Editorial: BLCUP.
新汉语水平考试精讲精练四级. Editorial: BLCUP.
新 Hsk 四级速成强化教程. Editorial: BLCUP.

2º B2
Hsk Coursebook Level 5. Editorial: Sinolingua.
Hsk Standard Course 5 Testbook. Editorial: BLCUP.
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10. PROVES DE CERTIFICACIÓ
La Prova de Certificació es realitza durant el mes de juny, en la convocatòria ordinària i al
setembre en la convocatòria extraordinària per a totes les ecuelas oficials d'idiomes de la
Comunitat. La prova de certificació és la prova conduent al certificat dels diferents nivells
del Marc Europeu de Referència per a les llengües. (MCERL) Els cursos 3r B1 i
2ºB2 podran presentar-se a les proves de certificació.
La prova de certificació consisteix en un examen distribuït en cinc destreses:
• Comprensió de textos escrits
• Producció i coproducció de textos escrits
• Comprensió de textos orals
• Producció i coproducció de textos orals
• Mediació

A aquesta Prova de Certificació pot presentar-se tant alumnat oficial o presencial com a
candidats lliures i la prova serà comun per a cadascun dels idiomes que s'imparteixen a
les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

La Prova de Certificació consta de cinc parts independents en les quals els candidats han
d'obtenir un mínim d'un 50% en cadascuna d'elles per a aprovar-les i un 65% del còmput
global de la prova per a obtenir la qualificació d'APTE en el nivell corresponent.

Si el candidat no aconseguira el 50% en alguna de les parts, pot presentar-se a la
convocatòria de setembre, quedant reservada fins llavors la nota de les parts superades
en la convocatòria ordinària.

La qualificació s'expressa en els termes d'APTE o No APTE.
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11. PROVES DELS CURSOS NO CONDUENTS A LA PROVA DE
CERTIFICACIÓ
L'avaluació de l'alumnat oficial del departament de xinès serà contínua, objectiva,
sistemàtica i personalitzada, basada en l'observació i registre del procés d'aprenentatge
dels alumnes. Els aspectes que es valoraran en l'avaluació contínua, són els següents:
• Assistència
• Participació en les activitats a l'aula.
• Correcta execució dels exercicis
• Controls de coneixements.
L'examen consta de 2 parts diferenciades: la prova escrita i la prova oral. Per a aprovar
l'examen final de maig, l'alumnat haurà d'obtenir un mínim de 50% de cadascun dels
exercicis contenedos en cadascuna d'aquestes dues parts, i suma de tots els resultats ha
de ser igual o superior al 65% de la puntuació total per a consignarà la qualificació qualitativa
d'APTE.
Nivells Intermedi A2, B1 i B2
En aquests nivells els exàmens constaran de 5 destreses:
• Comprensió de textos escrits
• Producció i coproducció de textos escrits
• Comprensió de textos orals
• Producció i coproducció de textos orals
• Mediació

En els cursos anuals, la convocatòria ordinària se celebrarà en finalitzar el curs.
La convocatòria extraordinària se celebrarà en Juny /Juliol.

12. CURSOS DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Enguany el departament de xinès oferir 1 curs de formació: Pràctica d'expressió i
comprensió oral de nivell B2. Els dimarts i dijous a les 14 hores a 15 hores, impartisca per
la professora Lory Yang.
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13. PROGRAMACIÓ DELS CURSOS FORMATIUS DE
FORMACIÓ CONTINUA
OBJECTIUS:
•

Amb les pràctiques dels exercicis afavorir la capacitat de l'alumnat respecte a
la comprensió oral

•

Afavorir la capacitat de l'alumnat respecte a l'expressió oral tractant la interacció
entre dues o més alumnes com a objectiu principal.

•

Es pretén que l'alumne millore notablement la seua competència comunicativa en el
nivell requerit, en el seu paper d'interlocutor actiu i passiu, sent capaç de realitzar
intervencions coherents, utilitzant els connectors i elements referencials pertinents
amb relativa agilitat, en llengua estàndard. Així mateix amb relativa correcció
gramatical i fonètica, utilitzant una varietat de recursos tant a nivell lèxic com
estructural.

•

A més, per estar dedicat a alumnes de B1, el present reforç pretén familiaritzar a
l'alumne amb els criteris i procediments d'avaluació de cara a les proves de juny i
setembre.

CONTINGUTS:
•

Per la pròpia naturalesa d'aquesta mena d'activitats, les sessions de reforç estaran
dedicades a incidir en aquells punts que resulten més problemàtics per als alumnes.

•

S'atendrà el tractament i desenvolupament d'idees en les escoltes, les converses, les
estructures a utilitzar dependran de la situació comunicativa, amb el lèxic adequat a
aquesta, així com l'entonació encertada.

•

En les activitats programades de conversa, els alumnes s'agruparan en un mínim de
dos i triaran a l'atzar una targeta amb una situació comunicativa concreta en la qual a
cada alumne li serà assignat un paper. El professor s'encarregarà d'entrenar als
alumnes per al màxim aprofitament del temps de preparació de què disposen abans
de començar la tasca i els orientarà durant el transcurs d'aquesta.

•

Les situacions comunicatives a tractar en aquestes sessions seran les compreses
dins de la programació corresponent al nivell.
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14. ACTIVITAS COMPLEMENTÀRIES
El departament de xinès es proposen les siugintes activitats culturals, encara que després
s'anirà veient al llarg del curs si es poden emportar tots a cap o també alguna altra
possible activitat complementària:
• Xarrada sobre arts marcials xineses
• Xarrada sobre medicina xinesa

15. PLA DE MILLORA DEL PROFESSORAT
Amb la finalitat que el professorat vaja millorant la seua formació, aquest es troba immers
en diferents cursos de formació, com són: Curs de Mediació Lingüística, Curs de Formació
de Redactors PUC, curs sobre AULES, etc.

.
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