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1 INTRODUCCIÓ 

 

 1.1 MARC LEGISLATIU 

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

per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del 

sistema educatiu. Aquests ensenyaments s'organitzen en els nivells 

següents: bàsic, intermedi i avançat. 

Legislació general 

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

‒ Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'estableix el 

calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establit per 

la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. 

‒ Ordre 3/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Esport, per la qual s'estableix la distribució geogràfica de les 

escoles oficials d'idiomes i es regulen les seccions i altres ubicacions per als 

seus ensenyaments. 

‒ Resolució  de 9 de juliol de 2021, del conseller d'Educació, 

Cultura i Esport, per la qual es regulen les seccions i altres ubicacions de 

les escoles oficials d'idiomes. 

 

Organització i funcionament 

‒ Decret 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el 

Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d'idiomes. 

‒ Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament 

de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. 

‒ Resolució de 26 d’octubre de 2022, del secretari autonòmic d’Educació 

i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes 
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d’ordenació acadèmica i organització de l’Escola Oficial d’Idiomes 

Virtual Valenciana durant el curs 2022-2023. 

‒ Resolució de 25 de juliol de 2022, 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 2022-2023 

 

Currículums 

‒ Decret 242/2019,  de  25  d'octubre,  d'establiment  dels 

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

Comunitat Valenciana. 

‒ Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual queden fixades 

les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, 

s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi 

B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments d'idiomes de règim 

especial. 

 

Avaluació 

‒ Reial Decret 1/2019, de 11 de gener, pel  pel qual s'estableixen els 

principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de 

certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat 

C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. 

‒ Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, 

Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a 

l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació 

de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de 

certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga. 

‒ Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i 

Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes 
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de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc 

Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat 

Valenciana. 

 

Proves de certificació 

‒ Resolució de 26 de setembre de 2022, del director general de Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els 

membres de la comissió coordinadora de les proves de certificació per 

al curs acadèmic 2022-2023, prevista en l’Ordre 34/2022, de 14 de 

juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es 

regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i 

les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de 

Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana. 

‒ Resolució de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el 

calendari i el procès d'inscripció i matriculació pera a la realització de 

la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú 

de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de 

llengúes (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en 

les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, 

corresponent a la convocatòria 2022. 

‒ Resolució de 25 de febrer de 2022, del director general de Política 

Lingüistica i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la 

Resolució de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el 

calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de 

la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú 

de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de 

llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en 
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les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, 

corresponents a la convocatòria 2022. 

‒ Resolució de 16 de juny de 2022, del director general de Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la 

Resolució de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el 

calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de 

la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú 

de Referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de 

llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en 

les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, 

corresponents a la convocatòria 2022. 

 

Admissió i matrícula 

‒  Resolució de 24 de maig de 2021, de la Direcció General de Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el 

calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2021-

2022 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. 

‒ Correcció d’errades de la Resolució de 18 de maig de 2022, del 

director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per 

la qual s’estableixen el calendari i el procés d’admissió i matrícula per 

al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d’idiomes de la 

Comunitat Valenciana. 

‒ Resolució de 20 de juny de 2022, del director general de Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la 

Resolució de 18 de maig de 2022, del director general de Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el 

calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022- 

2023 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.  
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Inclusió 

‒ Resolució conjunta de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General 

de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció 

General d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per 

a la sol·licitud d'adaptacions d'accés en les escoles oficials d'idiomes 

valencianes. 

 

 1.2 JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 

 

Els ensenyaments d’idiomes de règim especial dels nivells bàsic, 

intermedi i avançat es corresponen, respectivament, amb els nivells A,  B i 

C del Marc europeu comú de referència per a les llengües, del Consell 

d’Europa.  

La funció del currículum dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi 

B2, Avançat C1 i Avançat C2 és recollir, per a cada nivell i activitat de 

llengua (comprensió de textos: orals i escrits; producció i coproducció de 

textos: orals i escrits; mediació), el que l’alumnat ha de ser capaç de fer en 

diversos àmbits i situacions (objectius), les competències i continguts –

coneixements, destreses i actituds– que ha d’adquirir i desenvolupar per a 

això (competències i continguts) i el grau de domini amb què se’n pot sortir 

en cada activitat (criteris d’avaluació).  

Aquesta programació s'elabora per la Prefectura del Departament de 

Polonès, en compliment de les funcions de coordinació i organització que té 

assignades per les normatives vigents. 

Aquesta programació s'elabora per la Prefectura del Departament de 

Polonès, en compliment de les funcions de coordinació i organització que té 

assignades per les normatives vigents. 

Grups i nivells que el Departament de Polonès impartirà el curs 2022-

2023: 
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‒ Nivell A2.1 (1 grup alterns) 

‒ Nivell A2.2 (1 grup altern) 

– Nivell B1 (grup integrat) 

– Nivell B2.1 (1 grup altern) 

 1.3 CONTEXTUALITZACIÓ 

 

Predomina l'alumnat hispanoparlant que influeix a l'ensenyament 

perqué el polonés i l'espanyol no estan en el mateix grup de les llengües. 

Alguns d'ells parlen en altres idiomes que pot ajudar molt peró amb 

freqüéncia l'estructura de l'idioma fusionante és difícil per a entendre. 

Molts dels alumnes tenen diáriament el contacte amb el polonés 

perqué o viuen en famílies barrejades o tenen contactes amb Polónia. Aixó 

influeix al procés dels estudis. 

La majoria dels alumnes són aficionats de Polónia el que afavoreix a 

la dinámica de l'ensenyament. Tenen molta curiositat i amb ganes 

s'involucren. 

 

2 
CURRÍCULUM DELS NIVELLS 

 
Nivell basico 1.A2 

2. La flexió nominal. 

2.1 El gènere i el número del substantiu i adjectiu. 

2.2 La flexió dels substantius en singular (nominatiu, genitiu, acusatiu, 

instrumental , locatiu) i plural (nominatiu i acusatiu no personal, 

instrumental , locatiu). 

2.2.1 Substantiu de gènere masculí, tema en consonant, p.ex. kelner, 

policjant. 

2.2.2 Substantiu de gènere masculí, acabat en –a, p.ex. poeta, mężczyzna. 
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2.2.3 Substantiu de gènere femení, acabat en –a, p.ex. kelnerka, 

studentka. 

2.2.4 Substantiu de gènere femení, tema en consonant, p.ex. noc, sól (en 

ús). 

2.2.5 Substantiu de gènere neutre, acabat en –o, -ę o –e, p.ex. okno, imię, 

ćwiczenie. 

2.2.6 Substantiu de gènere neutre, acabat en –um, p.ex. muzeum, 

obserwatorium. 

2.2.7 Els substantius irregulars (en ús), p. ex. dziecko, rok. 

2.3 El mecanisme de la flexió dels substantius. 

2.3.3 El tema i terminació, p.ex. inżyniera, kawy, oknem. 

2.3.4 La alternaciones vocàliques i consonàntiques dins de la temat, p.ex. 

minister: ministrem, miód: miodu. 

2.4 La flexió dels pronoms. 

2.4.3 Pronoms personals: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one (datiu sol 

en ús). 

2.4.4 Pronoms demostratius: ten, ta, to en singular (nominatiu, genitiu, 

acusatiu, instrumental , locatiu) i en plural (nominatiu i acusatiu no 

personal, instrumental , locatiu). 

2.4.5 Pronoms possessius en singular (nominatiu, genitiu, acusatiu, 

instrumental, locatiu) i en plural (nominatiu i acusatiu no personal, 

instrumental, locatiu). 

2.4.6 Pronoms interrogatius kto? co? en nominatiu, genitiu, acusatiu, 

instrumental , locatiu. 

2.4.7 Pronoms interrogatius jaki? jaka? jakie? en singular (nominatiu, 

genitiu, acusatiu, instrumental , locatiu) i en plural (nominatiu i acusatiu no 

personal, instrumental , locatiu). 

2.4.8 Pronoms interrogatius który? która? które? i czyj? czyja? czyje? en 

nominatiu singular i nominatiu no personal en plural. 
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2.5 La flexió dels adjectius en singular (nominatiu, genitiu, acusatiu, 

instrumental , locatiu) i plural (nominatiu i acusatiu no personal, 

instrumental , locatiu). 

2.5.3 L'adjectiu de gènere masculí, la desinència –i o -y, p.ex. stary, długi. 

2.5.4 L'adjectiu de gènere femení, la desinència -a, p.ex. ładna, wysoka. 

2.5.5 L'adjectiu de gènere neutre, la desinència -e, p.ex. smutne, chore. 

2.6 La flexió dels números. 

2.6.3 Numerals cardinals en nominatiu. 

2.6.4 La flexió segons el paradigma dels adjectius dels numerals ordinals. 

2.7 La funció dels casos. 

2.7.3 Nominatiu singular i plural (no personal). 

2.7.3.1 Nominatiu – la funció de subjecte, p.ex. Mama gotuje obiad. 

2.7.3.2 Nominatiu – la funció de predicat nominal, p.ex. Ania to lektorka, 

Robert jest sympatyczny. 

2.7.4 Genitiu singular. 

2.7.4.1 Genitiu com a complement directe en les oracions negatives, p.ex. 

Nie piję kawy. 

2.7.4.2 Genitiu com a complement directe, p.ex. Czytam książkę. 

2.7.4.3 Genitiu com a complement indirecte, p.ex. Uczę się gramatyki. 

2.7.4.4 Genitiu que expressa la possessió , p.ex. To jest rodzina Adama. 

2.7.4.5 Genitiu que expressa la quantitat parcial d'alguna cosa, p.ex. Muszę 

kupić karton mleka i kilogram jabłek. 

2.7.4.6 Genitiu després de les preposicions: o, z(e), dla, do, od(e), obok, 

bez(e), p.ex. Janek mieszka o rodziców, To jest prezent dla babci. 

2.7.4.7 Genitiu després de les formes nie ma, nie było, nie będzie, p.ex. 

Jutro nie będzie lekcji, Nie ma jabłek. 

2.7.4.8 Genitiu després dels numeros indefinits, p.ex. Kupiłam kilka jabłek. 

2.7.5 Genitiu plural. 
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2.7.5.1 Genitiu després de numerals cardinals des de 5 (en ús), p.ex. Mam 

25 lat. Płacę 28 złotych. 

2.7.6 Acusatiu singular i plural (no personal). 

2.7.6.1 Acusatiu com a complement directe després d'un verb transitiu, 

p.ex. Czytam interesującą książkę. 

2.7.6.2 Acusatiu després de les preposicions: na, po, w(e), za, p.ex. Idę na 

koncert. Jadę po koleżankę. 

2.7.7 Instrumental singular i plural. 

2.7.7.1 Instrumental com a atribut després del verb być, p.ex. Wojtek jest 

inżynierem. 

2.7.7.2 Instrumental com a complement indirecte, p.ex. Interesuję się 

muzyką klasyczną. 

2.7.7.3 Instrumental com a complement indirecte que significa un mitjà de 

transport, p.ex. Często jeżdżę rowerem do pracy, ale dzisiaj jadę taksówką. 

2.7.7.4 Instrumental després de les preposicions: z(e), za, nad(e), pod(e), 

przed(e), między, p.ex. Pod stołem leży książka. Idę z koleżankami do kina. 

2.7.8 Locatiu singular i plural. 

2.7.8.1 Locatiu després de les preposicions que defineixen ubicació: na, 

w(e), przy, p.ex. Ona mieszka w Poznaniu, Na stole leży książka. 

2.7.8.2 Locatiu després de les preposicions que defineixen el temps de 

l'acció: w, po, o, p.ex. W przyszłym tygodniu jadę do domu, Po obiedzie 

gramy w karty. 

2.7.8.3 Locatiu després de les preposicions que defineixen els mesos o els 

anys, p.ex. W czerwcu jadę na Majorkę. 

2.7.8.4 Locatiu després de les preposicions que defineixen la cosa de què 

es parla o pensa , p.ex. Dyskutujemy o historii, Myślimy o mamie. 

2.8 La flexió del verb. 
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2.8.3 Conjugacions verbals en la veu activa: paradigma -m, -sz, paradigma 

-ę, -isz/ -ysz, paradigma -ę, -esz, p.ex. gram, grasz, robię, robisz, piszę, 

piszesz. 

2.8.4 Els verbs de moviment, p.ex. iść, pójść: chodzić, jechać, pojechać: 

jeździć. 

2.8.5 El temps en la manera indicativa: present, pretèrit, futur imperfecte 

(compost), futur perfecte (simple), p.ex. Lubię czytać książki. Oglądałem 

wczoraj film. Będę jutro się uczył. Jutro ugotuję obiad. 

2.8.6 L'aspecte: la formació de parelles verbals d'aspecte imperfectivo i 

perfectivo (informacions generals), p.ex. uczyć się: nauczyć się, kupić: 

kupować. 

2.8.7 Manera condicional: chciałbym, chciałabym (en ús), p.ex. Chciałabym 

dwie marchewki. 

2.8.8 Manera imperativa: proszę + infinitiu, p.ex. Proszę napisać! 

2.9 Derivació. 

2.10 L'oració. 

2.10.3 L'oració simple. 

2.10.3.1.1 L'oració afirmativa, p.ex. Mama gotuje obiad, Jestem dobrą 

nauczycielką. 

2.10.3.1.2 L'oració interrogativa, p.ex. Co robisz? 

2.10.3.1.3 El subjecte expressat en nominatiu i en genitiu, p.ex. Magda lubi 

spacerować, Nie ma go tutaj. 

2.10.3.1.4 El predicat verbal i nominal, p.ex. Kasia czyta książkę, Bartek 

jest inżynierem. 

2.10.3.1.5 El complement directe expressat en acusatiu, genitiu i el 

complement indirecte amb o sense preposició, p.ex. Lubię kawę, Nie lubię 

muzyki, Jadę rowerem, Piszę do mamy. 
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2.10.3.1.6 L'atribut expressada per adjectiu, substantiu en genitiu, 

substantiu amb preposició o per numero, p.ex. Jacek ma ładnego kota, 

Kupiłem wczoraj dwa banany. 

2.10.3.1.7 El complement circumstancial. 

2.10.3.1.8 La negació – doble negació en l'oració simple, p.ex. Nigdy nie 

jeżdżę taksówką. 

2.10.4 L'oració composta. 

2.10.4.1 L'oració coordinada amb nexes: i, a, ale, albo, lub, lecz p.ex. Lubię 

pływać i spacerować. On jest przystojny, ale niemiły. 

2.10.4.2 L'oració subordinada amb nexes: ponieważ, bo, że, czy p.ex. Uczę 

się polskiego, bo moja dziewczyna jest z Polski. Nie wiem, czy on ma 

samochód. 

Nivell basico 2.A2: 

2. La flexió nominal. 

2.1 La flexió dels substantius en singular (tots casos) i plural (tots casos). 

2.1.1 Substantiu de gènere masculí, tema en consonant, p.ex. kelner, pies, 

Amerykanin. 

2.1.2 Substantiu de gènere masculí, acabat en –a, p.ex. kierowca, poeta, 

mężczyzna. 

2.1.3 Substantiu de gènere femení, acabat en –a i –i, p.ex. broda, Angielka, 

pani, sprzedawczyni. 

2.1.4 Substantiu de gènere femení, tema en consonant, p.ex. noc, sól, mysz 

(en ús). 

2.1.5 Substantiu de gènere neutre, acabat en –o o –e, p.ex. okno, imię, 

ćwiczenie. 

2.1.6 Substantiu de gènere neutre, acabat en –um, p.ex. muzeum, 

obserwatorium. 

2.1.7 Els substantius irregulars, p.ex. człowiek, tydzień. 

2.2 El mecanisme de la flexió dels substantius. 
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2.2.1 El tema i terminació, p.ex. inżyniera, kawy, oknem. 

2.2.2 Les alternaciones vocàliques i consonàntiques dins de la temat, p.ex. 

minister: ministrem, miód: miodu. 

2.3 La flexió dels pronoms. 

2.3.1 Pronoms personals: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one (tots els 

casos). 

2.3.2 Pronoms demostratius: ten, ta, to (tots els casos). 

2.3.3 Pronoms possessius (tots els casos). 

2.3.4 Pronoms interrogatius kto? co? en nominatiu, genitiu, acusatiu, 

instrumental , locatiu. 

2.3.5 Pronoms interrogatius (tots els casos), 

2.3.6 Pronoms interrogatius który? która które? i czyj? czyja? czyje? en 

nominatiu singular i nominatiu i acusatiu en plural no personal. 

2.4 La flexió dels adjectius (tots els casos). 

2.4.1 Adjectiu de gènere masculí, la desinència –i o -y, p.ex. stary, długi. 

2.4.2 Adjectiu de gènere femení, la desinència -a, p.ex. ładna, wysoka. 

2.4.3 Adjectiu de gènere neutre, la desinència –e, p.ex. smutne, chore. 

2.5 La flexió dels números (tots els casos). 

2.5.1 Numerals cardinals en nominatiu, p.ex. jeden, jedna, jedno, dwa, 

dwie. 

2.5.2 La flexió segons el paradigma dels adjectius dels numerals ordinals 

de tots els casos en singular, p.ex. pierwszy, pierwsza, pierwsze, drugi, 

druga, drugie. 

2.6 La funció dels casos. 

2.6.1 Nominatiu singular i plural (no personal i personal). 

2.6.1.1 Nominatiu: la funció de subjecte, p.ex. Mama gotuje obiad. 

2.6.1.2 Nominatiu: la funció de predicat nominal, p.ex. Moi rodzice są 

lekarzami, Tingues samochód jest bardzo dobry. 

2.6.2 Genitiu singular i plural. 
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2.6.2.1 Genitiu com a complement directe en les oracions negatives, p.ex. 

Nie piję kawy. 

2.6.2.2 Genitiu com a complement directe, p.ex. Czytam książkę. 

2.6.2.3 Genitiu com a complement indirecte. 

2.6.2.4 Genitiu que expressa la possessió , p.ex. To jest rodzina Adama. 

2.6.2.5 Genitiu que expressa la quantitat parcial d'alguna cosa, p.ex. Muszę 

kupić karton mleka i kilogram jabłek. 

2.6.2.6 Genitiu després de les preposicions: o, z(e), dla, do, od(e), obok, 

bez(e), p.ex. Janek mieszka o rodziców, To jest prezent dla babci. 

2.6.2.7 Genitiu després de les formes nie ma, nie było, nie będzie, p.ex. 

Jutro nie będzie lekcji, Nie ma jabłek. 

2.6.2.8 Genitiu després dels numeros indefinits (sense formes no pesonal 

– les formes triades), p.ex. Kupiłam kilka jabłek. 

2.6.2.9 Genitiu en les dates (dia, mes, anus), p.ex. On urodził się 

dwudziestego października dwutysięcznego ósmego roku. 

2.6.2.10 Genitiu després de numerals cardinals des de 5 (en ús), p.ex. Mam 

25 lat, Płacę 28 złotych. 

2.6.3 Datiu singular i plural. 

2.6.3.1 Datiu dels pronoms personals, p.ex. Bardzo el meu zimno, Bardzo 

jej podoba się twój sweter. 

2.6.3.2 Datiu amb els substantius animats com a complement indirecte, 

p.ex. Dałam koleżance książkę. Kupiłam babci prezent. 

2.6.4 Acusatiu singular i plural (no personal). 

2.6.4.1 Acusatiu com a complement directe després d'un verb transitiu, 

p.ex. Robię ciasto. 

2.6.4.2 Acusatiu després de les preposicions: na, po, w(e), za, p.ex. W 

środę idziemy do kina, Jedziemy na Majorkę. 

2.6.5 Instrumental singular i plural. 
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2.6.5.1 Instrumental com a atribut després del verb być, zostać, p.ex. 

Wojtek jest inżynierem, Agata zostanie dyrektorką. 

2.6.5.2 Instrumental com a complement indirecte despues dels verbs com 

interesować się, zajmować się, p.ex. Interesuję się muzyką klasyczną, Jarek 

zajmuje się siostrą. 

2.6.5.3 Instrumental com a complement indirecte que significa un mitjà de 

transport o eina, p.ex., Często jeżdżę rowerem. Jem łyżką. 

2.6.5.4 Instrumental després de les preposicions: z(e), za, nad(e), pod(e), 

przed(e), między, p.ex. Pod stołem leży książka. Idę z koleżankami do kina. 

2.6.6 Locatiu singular i plural. 

2.6.6.1 Locatiu després de les preposicions que defineixen ubicació: na, 

w(e), przy, p.ex. Na stole leży książką, Oni mieszkali w Berlinie. 

2.6.6.2 Locatiu després de les preposicions que defineixen el temps de 

l'acció: w, po, o, p.ex. Pociąg jest o piątej, W styczniu jedziemy na narty. 

2.6.6.3 Locatiu després de les preposicions que defineixen l'objecte que es 

parla o pensa: Dyskutujemy o historii. 

2.7 La flexió del verb. 

2.7.1 Conjugacions verbals en la veu activa: paradigma -m, -sz, paradigma 

-ę, -isz/ -ysz, paradigma -ę, -esz, p. ex. gram, grasz, robię, robisz, piszę, 

piszesz. 

2.7.2 Els verbs de moviment, p. ex. iść, pójść: chodzić, jechać, pojechać: 

jeździć. 

2.7.3 El temps en la manera indicativa: present, pretèrit, futur imperfecte 

(compost), futur perfecte (simple), p. ex. Lubię czytać książki. Oglądałem 

wczoraj film. Będę jutro się uczył. Jutro ugotuję obiad. 

2.7.4 L'aspecte: la formació de parelles verbals d'aspecte imperfectivo i 

perfectivo, p. ex. uczyć się: nauczyć się, kupić: kupować, brać: wziąć, 

pomóc: pomagać. 
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2.7.5 Condicional: chciałbym, chciałabym (en ús), p. ex. Chciałabym dwie 

marchewki. 

2.7.6 Imperativo p. ex. Idź do sklepu, Przeczytaj tę książkę. 

2.7.7 Els verbs amb l'única forma invariable: trzeba, można, należy, 

powinno się, p. ex. Trzeba zrobić zakupy. Można płacić kartą. 

2.8 Derivació. 

2.8.1 La gradació de l'adjectiu i el seu ús, p. ex. On jest utalentowany jak 

jego mama. Asia jest milsza niż Tomek. 

2.8.2 L'ús de l'adverbi (repàs), p. ex. Czuję się doskonale. 

2.8.3 La gradació de l'adverbi i el seu ús, p. ex. Tomek uczy się tak dobrze 

jak Kasia, On uczy się lepiej niż ona. 

2.8.4 Els gentilicis i els adjectius derivats d'ells, p. ex. Hiszpania, Hiszpan, 

Hiszpanka, hiszpański. 

2.8.5 Nomina feminativa (en ús), p. ex. nauczyciel – nauczycielka. 

2.9 L'oració. 

2.9.1 L'oració simple (repàs). 

2.9.1.1 L'oració afirmativa, p. ex. Mama gotuje obiad, Jestem dobrą 

nauczycielką. 

2.9.1.2 L'oració interrogativa. 

2.9.1.3 L'oració interrogativa total sense o amb la partícula interrogativa 

czy, p. ex. Czy to jest nasz nauczycielka? Czy on mówi po angielsku? 

2.9.1.3.1 L'oració interrogativa parcial, p. ex. Gdzie mieszkasz, Jaki on jest? 

2.9.1.3.2 L'oració exhirtativa, p. ex. Daj mi wodę! Chodź! 

2.9.2 L'oració simple – el subjecte expressat en nominatiu i en genitiu 

(repàs), p.ex. Magda lubi spacerować, Nie ma go tutaj. 

2.9.2.1 L'oració simple – el subjecte expressat amb el numero mes 

substantiu (repàs), p. ex. Sześciu uczniów pisze egzamin. 
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2.9.2.2 L'oració simple – el predicat verbal i nominal (expressat per 

nominatiu i instrumental) (repàs), p. ex. Kasia czyta książkę, Bartek jest 

inżynierem. 

2.9.2.3 L'oració simple – el complement directe expressat en acusatiu, 

genitiu i el complement indirecte amb o sense preposició (repàs), p. ex. 

Lubię kawę, Nie lubię muzyki, Jadę rowerem, Piszę do mamy. 

2.9.2.4 L'oració simple –l'atribut expressada per adjectiu, substantiu en 

genitiu, substantiu amb preposició (repàs), p.ex. Jacek ma ładnego kota, 

Kupiłem wczorak spodnie w paski. 

2.9.3 El complement circumstancial (repàs). 

2.9.4 La negació – doble negació en l'oració simple (repàs), p.ex. Nigdy nie 

jeżdżę taksówką. 

2.9.5 L'oració composta. 

2.9.5.1 L'oració coordinada amb nexes: i, a, ale, albo, lub, lecz, więc, p. ex. 

Lubię pływać i spacerować. On jest przystojnym, ale niemiły. 

2.9.5.2 L'oració subordinada amb nexes: ponieważ, bo, dlatego, że, kiedy, 

gdy, p.ex. Uczę się polskiego, bo moja dziewczyna jest z Polski. Gdy jest 

zimno, nie chodzę na spacer. 

Nivell intermedii B1 

2. La flexió nominal. 

2.1 La flexió dels substantius en singular (tots casos) i plural (tots casos). 

2.1.1 Substantiu de gènere masculí, tema en consonant, p.ex. kelner, pies, 

Amerykanin. 

2.1.2 Substantiu de gènere masculí, acabat en –a o -o p.ex. kierowca, 

poeta, mężczyzna, Stasio, tato. 

2.1.3 Substantiu de gènere femení, acabat en –a i –i, p.ex. broda, Angielka, 

pani, sprzedawczyni. 

2.1.4 Substantiu de gènere femení, tema en consonant, p.ex. noc, sól, 

mysz, miłość, powieść. 
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2.1.5 Substantiu de gènere neutre, acabat en –o o –e, p.ex. okno, imię, 

ćwiczenie. 

2.1.6 Substantiu de gènere neutre, acabat en –um, p.ex. muzeum, 

obserwatorium. 

2.1.7 Els substantius irregulars, p.ex. człowiek, tydzień, dziecko, rok, ręka, 

brat. 

2.1.8 2.9.13 Noms acabats amb -y i -i i cognoms acabats na -ski, -cki, -

ska, -cka, p.ex. Jerzy, Antoni, Skowroński, Skowrońska, Jadacki, Jadacka. 

2.1.9 Adjectius tipus chory, znajomy, bezrobotny, rozwiedziony. 

2.1.10 Substantius amb el tema imię – imiona, zwierzę – zwierzęta (en ús). 

2.2 El mecanisme de la flexió dels substantius. 

2.2.1 El tema i terminació, p.ex. inżyniera, kawy, oknem. 

2.2.2 Les alternaciones vocàliques i consonàntiques dins de la temat, p.ex. 

minister: ministrem, miód: miodu. 

2.3 La flexió dels pronoms. 

2.3.1 Pronoms personals: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one (repàs). 

2.3.2 Pronoms demostratius: ten, ta, to (repàs). 

2.3.3 Pronoms possessius (repàs). 

2.3.4 Pronoms interrogatius kto? co? który? która które? i czyj? czyja? 

czyje? (tots els casos). 

2.3.5 Pronoms interrogatius (tots els casos), 

2.3.6 Pronoms interrogatius który? która które? i czyj? czyja? czyje? en 

nominatiu singular i nominatiu i acusatiu en plural no personal. 

2.4 La flexió dels adjectius (tots els casos). 

2.4.1 Adjectiu de gènere masculí, la desinència –i o -y, p.ex. stary, długi. 

2.4.2 Adjectiu de gènere femení, la desinència -a, p.ex. ładna, wysoka. 

2.4.3 Adjectiu de gènere neutre, la desinència –e, p.ex. smutne, chore. 

2.5 La flexió dels números (repàs). 
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2.5.1 Numerals cardinals en nominatiu, p.ex. jeden, jedna, jedno, dwa, 

dwie, pieć, siedem (sense les formes masculí personal). 

2.5.2 La flexió segons el paradigma dels adjectius dels numerals ordinals 

de tots els casos en singular, p.ex. pierwszy, pierwsza, pierwsze, drugi, 

druga, drugie, piąty, piąta, siódmy, siódma. 

2.6 La funció dels casos (repàs). 

2.6.1 Nominatiu singular i plural. 

2.6.1.1 Nominatiu: la funció de subjecte, p.ex. Mama gotuje obiad. 

2.6.1.2 Nominatiu: la funció de predicat nominal, p.ex. Moi rodzice są 

lekarzami, Tingues samochód jest bardzo dobry. 

2.6.2 Genitiu singular i plural (repàs). 

2.6.2.1 Genitiu com a complement directe en les oracions negatives, p.ex. 

Nie piję kawy. 

2.6.2.2 Genitiu com a complement directe, p.ex. Czytam książkę. 

2.6.2.3 Genitiu com a complement indirecte. 

2.6.2.4 Genitiu que expressa la possessió , p.ex. To jest rodzina Adama. 

2.6.2.5 Genitiu que expressa la quantitat parcial d'alguna cosa, p.ex. Muszę 

kupić karton mleka i kilogram jabłek. 

2.6.2.6 Genitiu després de les preposicions: o, z(e), dla, do, od(e), obok, 

bez(e), p.ex. Janek mieszka o rodziców, To jest prezent dla babci. 

2.6.2.7 Genitiu després de les formes nie ma, nie było, nie będzie, brak 

p.ex. Jutro nie będzie lekcji, Nie ma jabłek. 

2.6.2.8 Genitiu després dels numeros indefinits (sense formes no pesonal 

– les formes triades), p.ex. Kupiłam kilka jabłek. 

2.6.2.9 Genitiu en les dates (dia, mes, any), p.ex. On urodził się 

dwudziestego października dwutysięcznego ósmego roku. 

2.6.2.10 Genitiu després de numerals cardinals des de 5 p.ex. Mam 25 lat, 

Płacę 28 złotych. 

2.6.3 Datiu singular i plural. 
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2.6.3.1 Datiu dels pronoms personals, p.ex. Bardzo mi zimno, Bardzo jej 

podoba się twój sweter. 

2.6.3.2 Datiu amb els substantius animats com a complement indirecte, 

p.ex. Dałam koleżance książkę. Kupiłam babci prezent. 

2.6.4 Acusatiu singular i plural (repàs). 

2.6.4.1 Acusatiu com a complement directe després d'un verb transitiu, 

p.ex. Robię ciasto. 

2.6.4.2 Acusatiu després de les preposicions: na, po, w(e), za, p.ex. W 

środę idziemy do kina, Jedziemy na Majorkę. 

2.6.5 Instrumental singular i plural (repàs). 

2.6.5.1 Instrumental com a atribut després del verb być, zostać, p.ex. 

Wojtek jest inżynierem, Agata zostanie dyrektorką. 

2.6.5.2 Instrumental com a complement indirecte despues dels verbs com 

interesować się, zajmować się, opiekować się, martwić się p.ex. Interesuję 

się muzyką klasyczną, Jarek zajmuje się siostrą. 

2.6.5.3 Instrumental com a complement indirecte que significa un mitjà de 

transport o eina, p.ex., Często jeżdżę rowerem. Jem łyżką. 

2.6.5.4 Instrumental després de les preposicions: z(e), za, nad(e), pod(e), 

przed(e), między, p.ex. Pod stołem leży książka. Idę z koleżankami do kina. 

2.6.6 Locatiu singular i plural (repàs). 

2.6.6.1 Locatiu després de les preposicions que defineixen ubicació: na, 

w(e), przy, p.ex. Na stole leży książką, Oni mieszkali w Berlinie. 

2.6.6.2 Locatiu després de les preposicions que defineixen el temps de 

l'acció: w, po, o, p.ex. Pociąg jest o piątej, W styczniu jedziemy na narty. 

2.6.6.3 Locatiu després de les preposicions que defineixen l'objecte que es 

parla o pensa: Dyskutujemy o historii. 

2.7 La flexió del verb (repàs). 
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2.7.1 Conjugacions verbals en la veu activa (repàs): paradigma -m, -sz, 

paradigma -ę, -isz/ -ysz, paradigma -ę, -esz, p. ex. gram, grasz, robię, 

robisz, piszę, piszesz. 

2.7.2 Els verbs de moviment, p. ex. iść, pójść: chodzić, jechać, pojechać: 

jeździć. 

2.7.3 El temps en la manera indicativa: present, pretèrit, futur imperfecte 

(compost), futur perfecte (simple), p. ex. Lubię czytać książki. Oglądałem 

wczoraj film. Będę jutro się uczył. Jutro ugotuję obiad. 

2.7.4 L'aspecte: la formació de parelles verbals d'aspecte imperfectivo i 

perfectivo, p. ex. uczyć się: nauczyć się, kupić: kupować, brać: wziąć, 

pomóc: pomagać. 

2.7.5 Condicional per a expressar els desitjos i els ordenis i les oracions 

condicionals p.ex. Czy mógłbyś mi pożyczyć książkę? Czy moglibyście tutaj 

nie palić? Gdybym miał pieniądze, to kupiłbym dom. 

2.7.6 Imperativo p. ex. Idź do sklepu, Przeczytaj tę książkę. 

2.7.7 Els verbs amb l'única forma invariable: trzeba, można, należy, 

powinno się, p. ex. Trzeba zrobić zakupy. Można płacić kartą. 

2.8 Derivació. 

2.8.1 La gradació de l'adjectiu i el seu ús, p. ex. On jest utalentowany jak 

jego mama. Asia jest milsza niż Tomek. 

2.8.2 L'ús de l'adverbi (repàs), p. ex. Czuję się doskonale. 

2.8.3 La gradació de l'adverbi i el seu ús, p. ex. Tomek uczy się tak dobrze 

jak Kasia, On uczy się lepiej niż ona. 

2.8.4 Els gentilicis i els adjectius derivats d'ells (repàs), p. ex. Hiszpania, 

Hiszpan, Hiszpanka, hiszpański. 

2.8.5 Nomina feminativa (en ús, repàs), p. ex. nauczyciel – nauczycielka. 

2.8.6 Nomina actionis (en ús), p.ej. sprzątać – sprzątanie. 

2.9 L'oració. 

2.9.1 L'oració simple (repàs). 
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2.9.1.1 L'oració afirmativa, p. ex. Mama gotuje obiad, Jestem dobrą 

nauczycielką. 

2.9.1.2 L'oració interrogativa. 

2.9.1.2.1 L'oració interrogativa total sense o amb la partícula interrogativa 

czy, p. ex. Czy to jest nasz nauczycielka? Czy on mówi po angielsku? 

2.9.1.2.2 L'oració interrogativa p. ex. Gdzie mieszkasz, Jaki on jest? 

2.9 L'oració interrogativa en estil directe i indirecte p. ex. Jak myślicie, czy 

on wygra? 

2.9.1.3.2 L'oració exhirtativa, p. ex. Daj mi wodę! Chodź! 

2.9.2 L'oració simple – el subjecte expressat amb el substatiu (repàs), p.ex. 

Magda lubi spacerować, Nie ma go tutaj. 

2.9.2.1 L'oració simple – el subjecte expressat amb el numero (repàs). 

2.9.2.2 L'oració simple – el predicat verbal i nominal (repàs), p. ex. Kasia 

czyta książkę, Bartek jest inżynierem. 

2.9.2.3 L'oració simple – el complement directe expressat en acusatiu, 

genitiu i instrumental i el complement indirecte amb o sense preposició 

(repàs), p. ex. Lubię kawę, Nie lubię muzyki, Jadę rowerem, Piszę do mamy. 

2.9.2.4 L'oració simple – l'atribut expressada per adjectiu, substantiu en 

genitiu, substantiu amb preposició (repàs), p.ex. Jacek ma ładnego kota, 

Kupiłem wczoraj spodnie w paski. 

2.9.3 El complement circumstancial expressat per adverbi, substantiu amb 

preposició i verb (repàs). 

2.9.4 La negació – doble negació en l'oració simple (repàs) i la negació 

multiple p.ex. Nigdy nie jeżdżę taksówką. 

2.9.5 La funció de pronom się. 

2.9.5 L'oració composta. 

2.9.5.1 L'oració coordinada amb nexes: i, a, ale, albo, lub, lecz, więc, p. ex. 

Lubię pływać i spacerować. On jest przystojnym, ale niemiły. 
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2.9.5.2 L'oració subordinada amb nexes: ponieważ, bo, dlatego, że, kiedy, 

gdy, p.ex. Uczę się polskiego, bo moja dziewczyna jest z Polski. Gdy jest 

zimno, nie chodzę na spacer. 

L'oració subordinada de subjecte, atribut complemento directe, adjectiva i 

adverbial. 

Nivell intermedi B2.1 i B2.2: 

2. La flexió nominal. 

2.1 La flexió dels substantius, adjectius i pronoms en singular i plural de 

masculí, femení i neutre (consolidació). 

2.1.1 Noms propis i noms de les ciutats p.ex. Zakopane. 

2.1.2 Substantius amb el tema imię – imiona, zwierzę – zwierzęta. 

2.2 La flexió dels pronoms. 

2.1.1 2.2.1 Pronoms cap i tots en singular p.ex. Każdy klient lubi ten chleb. 

Wszyscy klienci lubią ten chleb. Żaden z klientów nie lubi tego chleba. 

Nikt nie lubi tego chleb. 

2.3 La flexió dels números en singular i plural. 

2.3.1 La flexió dels numerals cardinals en nominatiu. 

2 La flexió dels numerals ordinals. 

2.4 La funció dels casos. 

2.5 La flexió del verb. 

2.5.1 Conjugacions verbals a la veu activa (repàs): paradigma -m, -sz, 

paradigma -ę, -isz/ -ysz, paradigma -ę, -esz, p.ex. gram, grasz, robię, 

robisz, piszę , piszesz. 

2.5.2 El temps en la manera indicativa: present, pretèrit, futur imperfet 

(compost), futur perfecte (simple), p.ex. Lubię czytać książki. Oglądałem 

wczoraj film. Będę jutro się uczył. Jutre ugotuję obiad. 

2.5.3 L’aspecte. 
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2.5.4 Mode condicional per expressar els desitjos i els ordres i les oracions 

condicionals p.ex. Czy mógłbyś mi pożyczyć książkę? Czy moglibyście tutaj 

nie palić? Gdybym miał pieniądze, to kupiłbym dom. 

2.5.5 La formació i lús de participi adjectival i adverbial. 

2.5.6 Oracions condicionals. 

2.5.7 Mode imperatiu p.ex. Idź do sklepu, Przeczytaj tę książkę. 

2.5.8 Els verbs amb l'única forma invariable: trzeba, można, należy, 

powinno się, p.ex. Trzeba zrobić zakupy. Można płacić kartą. 

2.5.9 En el passat: robiono, pisało się. 

2.6 Derivació. 

2.8.1 La gradació de l'adjectiu i el seu ús (repàs). 

2.8.2 L'ús de l'adverbi (repàs), p.ex. Czuję się doskonale. 

2.8.3 La gradació de l'adverbi i el seu ús, p.ex. 

2.8.4 Els gentilicis i els adjectius que se'n deriven, p.ex. Hiszpania, Hiszpan, 

Hiszpanka, hiszpański. 

2.8.5 Nomina feminativa (en ús), p.ex. nauczyciel – nauczycielka. 

2.8.6 Nomina actionis (en ús), p.ex. sprzątać – sprzątanie. 

2.8.7 Nomina deminutiva p.ex. ładniutki 

2.8.8 Nomina abstracta p.ex. zły – złość. 

2.8.9 Substantius dels adjectius p.ex. nauczyciel – nauczycielski. 

2.7 L'oració. 

2.7.1 L'oració simple. 

2.7.1.1 L'oració afirmativa, p.ex. Mama gotuje obiad, Jestem dobrą 

nauczycielką. 

2.7.1.2 L'oració interrogativa. 

2.7.1.3 L'oració interrogativa total sense o amb la partícula interrogativa 

czy, p.ex. Czy to jest nasz nauczycielka? Czy on mówi po angielsku? Mówisz 

po angielsku? 

2.7.1.3.1 L'oració interrogativa p.ex. Gdzie mieszkasz? Jaki on jest? 



 

27 
 

2.7.1.3.2 L'oració interrogativa en estil directe i indirecte p.ex. Jak myślicie, 

czy on wygra? 

2.7.1.3.3 L'oració exhirtativa, p.ex. Daj mi moją wodę! Chodź! 

2.7.2 L'oració simple – el subjecte expressat amb el substantiu, p.ex. Magda 

lubi spacerować, Nie ma go tutaj. 

2.7.2.1 L'oració simple – el subjecte expressat amb el número. 

2.7.2.2 L'oració simple – el subjecte expressat amb el pronom p.ex. Ktoś 

tutaj jest. 

2.7.2.3 L'oració simple – el subjecte expressat amb l'adjectiu p.ex. 

Bezrobotny szuka pracy. 

2.7.2.4 L'oració simple – el subjecte expressat amb el substantiu, el 

pronom, el nombre en datiu. 

2.7.2.5 L'oració simple – el predicat verbal i nominal (repàs), p.ex. Kasia 

czyta książkę, Bartek jest inżynierem. 

2.7.2.6 L'oració simple – el complement directe expressat en acusatiu, 

genitiu i instrumental i el complement indirecte amb o sense preposició 

(repàs), p.ex. Lubię kawę, Nie lubię muzyki, Jadę rowerem, Piszę do mamy. 

2.7.2.7 L'oració simple – l'atribut expressada per adjectiu, nombre, 

substantiu en genitiu, substantiu amb preposició (repàs), p.ex. Jacek ma 

ładnego kota, Kupiłem wczorak spodnie w paski. 

2.7.2.8 L'oració simple adverbial de temps, lloc, mode, causa, quantitat etc. 

2.7.3 El complement circumstancial expressat per adverbi, substantiu amb 

preposició i verb (repàs). 

2.7.4 La negació – doble negació en l'oració simple (repàs) i la negació 

multiple, per exemple Nigdy nie jeżdżę taksówką, Ona nigdy niczego nie 

umie. 

2.7.5 La funció de pronom się. 

2.7.6 L'oració composta. 
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2.7.6.1 L'oració coordinada amb nexes: i, a, ale, albo, lub, lecz, więc, 

jednak (repàs) p.ex. Lubię pływać i spacerować. On jest przystojnym, ale 

niemiły. 

2.7.6.2 L'oració subordinada de subjecte, atribut complement directe, 

adjectiva i adverbial. 

3 DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

Nivell basico 1.A2: 

I. Stempek, A. Stelmach, S. Dawidek, A. Szymkiewicz, POLSKI Krok po 

kroku 1 (llibre i quadern d'exercicis), ed. polish-courses.com, Kraków 2010. 

Unitat 1: Pierwszy dzień w szkole 

Continguts lèxic-semàntics: salutacions i comiats, presentació; 

Continguts gramaticals: l'alfabet, numerals cardinals 1 – 10. 

Unitat 2: Cześć, skąd jesteś? 

Continguts lèxic-semàntics: dades personals; 

Continguts gramaticals: pronoms personals, paradigma -m, -sz, 

conjugació de verb być, numerals cardinals 11 – 29. 

Unitat 3: Mami, kto to jest? 

Continguts lèxic-semàntics: els objectes a l'aula, l'adjectiu, els colors; 

Continguts gramaticals: nominatiu singular, pronoms demostratius: 

ten, ta, to. 

Unitat 4: Jaki jesteś? 

Continguts lèxic-semàntics: descripció (adjectius de caràcter i estats 

d'ànim), l'adjectiu; 

Continguts gramaticals: paradigma -ę, -isz/ -ysz. 

Unitat 5: Jesteś instruktorem tanga? 

Continguts lèxic-semàntics: professions, aficions; 
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Continguts gramaticals: instrumental singular, numerals cardinals 20 

– 100, les formes: rok, lat, lata. 

Unitat 6: Co robisz? Nudzę się? 

Continguts lèxic-semàntics: els verbs, aficions, esports; 

Continguts gramaticals: paradigma -m, -sz, paradigma -ę, -isz/ -ysz 

paradigma -ę, -esz, pronoms possessius mój, twój. 

Unitat 7: Małe zakupy 

Continguts lèxic-semàntics: centres comercials; 

Continguts gramaticals: acusatiu sigular, numerals cardinals 100 – 

1000. 

Unitat 8: Mami, jesteś głodna? 

Continguts lèxic-semàntics: els plats, els menjars; 

Continguts gramaticals: instrumental plural, adjectius derivats de 

substantius, els verbs irregulars: jeść, pić, woleć. 

Unitat 9: Lubisz marchewkę? 

Continguts lèxic-semàntics: les fruites, les verdures, en el 

supermercat; 

Continguts gramaticals: nominatiu i acusatiu plural no personal. 

Unitat 10: Uwielbiam polskie jedzenie 

Continguts lèxic-semàntics: els plats, les postres; 

Continguts gramaticals: genitiu singular, pronoms personals en 

instrumental. 

Unitat 11: Rodzina 

Continguts lèxic-semàntics: la família, les parts del dia; 

Continguts gramaticals: pronoms possessius. 

Unitat 12: Co robisz w poniedziałek o ósmej? 

Continguts lèxic-semàntics: les hores, els dies de la setmana; 

Continguts gramaticals: numerals ordinals 1 – 24. 

Unitat 13: Gdzie byłaś Mami? Byłam w kinie 
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Continguts lèxic-semàntics: temps lliure; 

Continguts gramaticals: pretèrit. 

Unitat 14: Z przewodnikiem po Krakowie 

Continguts lèxic-semàntics: llocs publicos; 

Continguts gramaticals: els verbs de moviment, pronoms personals 

en acusatiu. 

Unitat 15: Karton czy pudełko 

Continguts lèxic-semàntics: candidades i mesures, els embalatges; 

Continguts gramaticals: genitiu plural, pronoms personals en genitiu, 

relació determinada pel règim (numeral cardinal + substantiu). 

Nivell basico 2.A2: 

I. Stempek, A. Stelmach, S. Dawidek, A. Szymkiewicz, POLSKI Krok po 

kroku 1 (llibre i quadern d'exercicis), ed. polish-courses.com, Kraków 2010; 

I. Stempek, A. Stelmach, POLSKI Krok po kroku 2 (llibre i quadern 

d'exercicis), ed. polish-courses.com, Kraków 2017. 

Polski krok po kroku 1 

Unitat 16: Co ma być, to będzie 

Continguts lèxic-semàntics: les estacions de l'any, els mesos de l'any; 

Continguts gramaticals: l'adverbi, futur imperfecte (compost). 

Unitat 17: Plotki, plotki. Kto z kim i o czym 

Continguts lèxic-semàntics: benestar; 

Continguts gramaticals: els verbs lubić/ podobać się, la declinació dels 

pronoms personals. 

Unitat 18: Pokaż mu swoje mieszkanie 

Continguts lèxic-semàntics: habitatge, els equips, la ubicació dels 

objectes; 

Continguts gramaticals: locatiu sigular i plural, les preposicions na, w, 

przy, o, po. 

Unitat 19: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej 
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Continguts lèxic-semàntics: la ubicació dels objectes; 

Continguts gramaticals: les preposociones estàtiques. 

Unitat 20: Podróże kształcą 

Continguts lèxic-semàntics: els punts cardinals, les atraciones 

turisticas de Polònia; 

Continguts lèxic-semàntics: les preposicions estàtiques i de 

moviment. 

Unitat 21: Kiedy to było 

Continguts lèxic-semàntics: formació de parelles verbals d'aspecte 

imperfectivo i perfectivo (informacions generals), biografia; 

Continguts gramaticals: l'aspecte en el pretèrit, dates. 

Unitat 22: Dokąd pojedziemy na wakacje 

Continguts lèxic-semàntics: els plans per a cap de setmana; 

Continguts gramaticals: l'aspecte en el futur perfecte (simple). 

Unitat 23: Za małe, za duże. W sam raz! 

Continguts lèxic-semàntics: la roba, les teles, els dissenys; 

Continguts gramaticals: la gradació de l'adjectiu, les construciones: 

mieć na sobie/ nosić + acusatiu. 

Unitat 24: Jak cię widzą, tak cię piszą 

Continguts lèxic-semàntics: l'aspecte fisico, les parts del cos; 

Continguts gramaticals: La gradació de l'adverbi derivat de l'adjectiu. 

Unitat 25: Ani ręką, ani nogą… 

Continguts lèxic-semàntics: expressions idiomaticas amb cos; 

Continguts gramaticals: el verb powinnien. 

Unitat 26: Same problemy! 

Continguts lèxic-semàntics: els serveis, l'accident, el robatori; 

Continguts gramaticals: manera condicional dels verbs: móc, chcieć. 

Polski krok po kroku 2 

Unitat 1: Przedstawiamy się 
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Continguts lèxic-semàntics: aspecte físic, caràcter, aficions, estat 

cicil; 

Continguts gramaticals: instrumental. 

Unitat 2: Dopełniacz jest wszędzie 

Continguts lèxic-semàntics: cataclismes, biografia; 

Continguts gramaticals: genitiu. 

Unitat 3: Teatr żywych fotografii 

Continguts lèxic-semàntics: cinema, peliculas, resum; 

Continguts gramaticals: les preposociones estàtiques i de moviment. 

Unitat 4: Dwaj, trzej, czterej 

Continguts lèxic-semàntics: nacionalitats, professions, esport; 

Continguts gramaticals: nominatiu plural no personal (repàs), 

nominatiu plural personal, els numerals: dwa, trzej ... 

Unitat 5: Jacy oni są straszni 

Continguts lèxic-semàntics: adjectius que desriben una persona, 

caràcter; 

Continguts gramaticals: nominatiu plural personal, les construciones: 

ktoś, kto/ człowiek, który, els adjectius tipus: bezdomny, znajomy. 

Nivell intermedii B1: 

I. Stempek, A. Stelmach, POLSKI Krok po kroku 2 (llibre i quadern 

d'exercicis), ed. polish-courses.com, Kraków 2017. 

Unitat 6: Edukacja 

Continguts lèxic-semàntics: ordinador, internet, educació; 

Continguts gramaticals: els substantius derivats de verbs. 

Unitat 7: Praca 

Continguts lèxic-semàntics: traballo, els tipus d'empreses, curriculo; 

Continguts gramaticals: repàs. 

Unitat 8: Ja swoje wiem 
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Continguts lèxic-semàntics: origen, família, informaciónes sobre el 

seu mateix; 

Continguts gramaticals: acusatiu, pronom swój. 

Unitat 9: Nie zapomnij paszportu! 

Continguts lèxic-semàntics: viatges, preparacioenes per a viatge, 

aeroport; 

Continguts gramaticals: manera imperativa, els verbs amb l'única 

forma invariable: trzeba, można, należy, powinno się. 

Unitat 10: Kocham Cię Polsko! 

Continguts lèxic-semàntics: les atraciones turisticas de Polònia, 

correu, missatges; 

Continguts gramaticals: locatiu (repàs), vocatiu singular i plural. 

Unitat 11: Wejść czy wyjść? 

Continguts lèxic-semàntics: moviment, turisme; 

Continguts gramaticals: Els verbs de moviment. 

Unitat 12: Wjazd czy wyjazd? 

Continguts lèxic-semàntics: circulació, els mitjans de transport, 

gasolina; 

Continguts gramaticals: els verbs de moviment. 

Unitat 13: Komu bije dzwon? 

Continguts lèxic-semàntics: accidents, les relacions entre persones, 

volontariat; 

Continguts gramaticals: datiu singular i plural. 

Unitat 14: Zaduszki 

Continguts lèxic-semàntics: les tradicions poloneses, la història de 

Polònia després de la guerra, el conocimięto de Polònia; 

Continguts gramaticals: pronom się, siebie, pronoms personals 

(repàs), preposicions. 

Unitat 15: Wesołych świąt 
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Continguts lèxic-semàntics: les tradicions poloneses; 

Continguts gramaticals: dates (repàs), imperative, les formes 

inpersonales. 

Unitat 16: Przygody, przeżycia, wspomnienia 

Continguts lèxic-semàntics: les aventures; 

Continguts gramaticals: nexes. 

Unitat 17: Trochę historii 

Continguts lèxic-semàntics: el conocimięto de Polònia, politica i 

societat; 

Continguts gramaticals: l'aspecte (repàs), l'aspecte en la manera 

imperativa. 

Unitat 18: Królestwo zwierząt 

Continguts lèxic-semàntics: els animals, expressions idiomaticas; 

Continguts gramaticals: la declinació dels substantius tipus zwierzę, 

les construciones amb els numerals, dates (repàs). 

Unitat 19: Zielono el meu! 

Continguts lèxic-semàntics: la ecologia, la proteción de medi 

ambient; 

Continguts gramaticals: jeżeli… to, les oracions condicionals. 

Unitat 20: Rysopis Polaka konsumenta 

Continguts lèxic-semàntics: botigues, els utensilis domesticos; 

Continguts gramaticals: les oracions compostes, byle. 

Unitat 21: Sztuka a piractwo 

Continguts lèxic-semàntics: peliculas, teatre, drets d'autor i piratejo; 

Continguts gramaticals: el passiu, el participi adjectival. 

Unitat 22: Muzeum? Dlaczego nie! 

Continguts lèxic-semàntics: pintures, fotografia, exibición; 

Continguts gramaticals: els substantius acabats amb -um. 

Unitat 23: Czas na egzamin 
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Continguts gramaticals: repàs. 

Nivell intermedi 1.B2: 

R. Ciesielska-Musameh, B. Guzik-Świca, G. Przechodzka, Z polskim 

wświat I, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018 

Unitat 2: Jesteśmy w Polsce 

Continguts lèxic-semàntics: Polònia - història, geografia, ubicació, símbols 

nacionals; 

Continguts gramaticals: instrumental – repàs. 

Unitat 10: Bank i usługi 

Continguts lèxic-semàntics: Banca, serveis, treball; 

Continguts gramaticals: futurs – repàs. 

Unitat 4: Rodzina 

Continguts lexicosemàntics: família i professions. 

Continguts gramaticals: acusatiu – repàs. 

Unitat 5: Uroda i styl 

Continguts lèxic-semàntics: exterior, moda, roba; 

Continguts gramaticals: gradació de l'adjectiu – repàs. 

Unitat 6: Przyjaciele i znajomi 

Continguts lèxic-semàntics: amistat, pros i contres, personalitat; 

Continguts gramaticals: passat – repàs. 

Unitat 7: Plan dnia 

Continguts lèxic-semàntics: estacions, rutina i planificació; 

Continguts gramaticals: substantius i verbs més difícils. 

Unitat 8: Sklepy i zakupy 

Continguts lexico-semàntics: compres, botigues, embalatge; 

Continguts gramaticals: genetivus – repàs. 

Unitat 9: Na polskim stole 

Continguts lexico-semàntics: menjars i plats, dades interessants sobre la 

cuina polonesa, receptes; 
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Continguts gramaticals: verbs perfectius i imperfectius – repàs. 

 

4 
METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

 

 4.1 METODOLOGIA GENERAL I ESPECÍFICA DE L’IDIOMA 

 

L'objectiu principal és el desarollo de la competència comunicativa. 

Els exercicis estan basats en la vida quotidiana per a potenciar l'ús del 

lenguage tipico per a les situacions habituals i reals. S'integren totes les 

tasques per a desarollar de forma adequada les destreses: productiva, 

expressiva, receptiva i interpretativa. 

L’ensenyament i aprenentatge de llengües a les escoles oficials 

d’idiomes de la Comunitat Valenciana es basa en els fonaments 

metodològics següents: 

1. Enfocament orientat a l’acció: en l’àmbit de l’aula, hi ha diverses 

implicacions de la implementació de l’enfocament orientat a l’acció. 

Considerar els alumnes com a agents socials significa implicar-los en el 

procés d’aprenentatge mitjançant els descriptors com a mitjà de 

comunicació. També comporta el reconeixement de la naturalesa social 

de l’aprenentatge i l’ús de la llengua i la interacció entre la societat i 

l’individu en el procés d’aprenentatge. La consideració dels alumnes com 

a usuaris de la llengua comporta un ús extensiu de l’L2 a l’aula: aprendre 

a utilitzar la llengua en lloc d’aprendre sobre la llengua (com a 

assignatura). 

A més, la concepció dels estudiants com a éssers plurilingües i 

pluriculturals implica permetre’ls utilitzar tots els seus recursos lingüístics 

quan siga necessari i animar-los a descobrir similituds i equivalències, així 

com diferències entre llengües i cultures. En essència, l’enfocament orientat 
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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 cal que hi haja un altre producte o resultat (com per 

exemple planificar una eixida, fer un pòster, 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, (auto)avaluar l’ús 

de la llengua dels alumnes durant la tasca. 

Tant el caràcter descriptiu de l’MCER com l’enfocament orientat a 

l’acció posen en pràctica la construcció conjunta del significat (per mitjà de 

la interacció) en el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge, la qual 

cosa té implicacions per a l’aula. De vegades, aquesta interacció és entre 

professors i alumnes, però sovint té una naturalesa de col·laboració entre 

els mateixos estudiants. Cal buscar un equilibri clar entre aquestes dues 

perspectives, de manera que al final del procés prevalga aquesta interacció 

col·laborativa entre alumnes en grups reduďts o amb tota la classe. En la 

realitat de les societats actuals, cada vegada més diverses, la construcció 

del significat té lloc entre idiomes, mitjançant l’ús dels repertoris 

plurilingües i pluriculturals dels usuaris. 

2. 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 objectius, els continguts i la progressió, 

gestionant i avaluant tot el procés. A més, implica una reflexió crítica, 

presa de decisions i acció independent, la qual cosa es tradueix en 

aprenentatge significatiu, ja que l’alumne passa a aplicar els seus 

coneixements a un context més ampli. 

Així doncs, l’ensenyament i aprenentatge de llengües a les escoles 

oficials d’idiomes ha de preveure el desenvolupament de les destreses 
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d’estudi i heurístiques dels alumnes, així com l’acceptació de la 

responsabilitat de l’aprenentatge propi: 

‒ 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 als alumnes i animant-los a reflexionar sobre el seu 

aprenentatge i compartir aquesta experiència amb altres alumnes; 

‒ despertant sistemàticament la consciència de l’alumne respecte als 

processos d’aprenentatge o ensenyament en què participa; 

‒ animant els alumnes a participar en l’experimentació de diverses 

opcions metodològiques; 

‒ aconseguint que els alumnes reconeguen el seu estil cognitiu i que 

desenvolupen conseqüentment estratègies d’aprenentatge 

pròpies. 

3. Aprenentatge mitjançant les noves tecnologies: les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) aplicades als ensenyaments d’idiomes 

tenen per objectiu la personalització de l’aprenentatge i el 

desenvolupament de la competència estratègica i digital, encaminats a 

l’aprenentatge al llarg de la vida. La implementació didàctica d’aquestes 

no ha de ser aleatòria, sinó raonada d’acord amb el context concret 

d’aprenentatge i s’ha de fer tant a l’aula com fora, en les activitats de 

reforç i ampliació, de manera lúdica a través de la ludificació, de tal 

manera que es reforce la motivació de l’alumnat. Així mateix, es posarà 

èmfasi en la possibilitat de comunicació real i 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. 

4. Avaluació integral: l’avaluació dels alumnes ha de ser vàlida, fiable i 

viable. És necessari equilibrar l’avaluació de l’aprofitament (centrada en 

el centre escolar i en l’aprenentatge) i l’avaluació del domini lingüístic 
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(centrada en el món real i en el resultat), tenint en compte tant l’actuació 

comunicativa com els coneixements lingüístics. Així mateix, els resultats 

de l’aprenentatge s’han de calibrar en relació amb nivells i criteris definits 

(referència a un criteri) i les qualificacions i les avaluacions s’han 

d’assignar segons el nivell en qüestió (referència a la norma). Per tant, 

caldrà desenvolupar un enfocament integrat de l’avaluació formativa en 

relació amb nivells relacionats entre si i les definicions de criteris. A més, 

caldrà implicar els alumnes en l’autoavaluació referida a descriptors 

definits de tasques i a aspectes de domini en diversos nivells, així com 

en l’aplicació d’aquests descriptors en ‒per exemple‒ l’avaluació 

massiva. 

 4.2 ACTIVITATS I ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

 

Les activitats i estratégies es planifiquen d'acord amb el 

desenvolupament de les competéncies: l'expressió oral i escrita i la 

interacció oral i escrita. 

Els recursos varien d'acord amb el nivell i capacitats dels alumnes. 

L'ús de les diferents técniques i estratégies influeix positivament i 

enriqueix l'ensenyament. 

Per a dominar les destreses de l'idioma, els alumnes usen les 

estratégies d'aprenentatge adequades que ajuden a incrementar el seu 

coneixement sobre l'idioma. De manera reflexiva i efectiva usen i dominen 

activitats, estratégies d'ensenyament i aprenentatge per a aconseguir el 

nivell d'idioma desitjat. 

 4.3 AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

 

L'autoavaluació de l'alumnat és un de les fonts d'informació sobre el 

seu desenvolupament i coneixement de l'idioma. A través de la plataforma 

Moodle tots els alumnes poden realitzar les activitats d'autoavaluació. Aquí 
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per a cada unitat es poden trobar els exercicis amb les respostes preparades 

pel seu professor. A més hi ha un diccionari i exámens al final de cada de 

les unitats. Els alumnes també poden usar la plataforma del llibre de 

l'alumne per a incrementar el seu coneixement. 

 

5 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 5.1 EN CURSOS NO CONDUENTS A PROVA DE CERTIFICACIÓ 

 
L'any 2020/2021 el Departament de Polonès ofereix els cursos següents no 

conduents a prova de certifició: 

‒ un curs de nivell 1.A2 

‒ un curs de nivell 2.A2 

‒ un curs de nivell 1.B2 

– a més, els alumnes del grup integrat B1 que estiguin al nivell 1.B1. 

 Segons la Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera 

d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels 

nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la 

Comunitat Valenciana s’evalua de la seguent manera: 

 “1. En els cursos curriculars no conduents a la prova de 

certificació, per a obtindre la qualificació final d’«apte» i promocionar al curs 

següent cal superar totes les activitats de llengua amb un percentatge de 

puntuació mínim d’un 50 % i haver obtingut un percentatge de puntuació 

global mínim d’un 60 %. La qualificació final de les avaluacions del curs 

curricular serà el resultat de calcular la mitjana aritmètica de les 

puntuacions obtingudes en cadascuna de les activitats de llengua i 

s’expressarà amb un nombre entre u i deu, amb dos decimals, arredonit a 



 

41 
 

la centèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior. En el cas 

de l’alumnat que no ha participat en l’avaluació contínua o prova final, es 

farà constar la qualificació de «no presentat». 

 2. En la convocatòria extraordinària, l’alumnat «no apte» en la 

convocatòria ordinària podrà presentar-se en la convocatòria extraordinària 

únicament a les activitats de llengua en què haja obtingut un percentatge 

de puntuació inferior al 60 % en la convocatòria ordinària. En el cas que en 

la convocatòria extraordinària l’alumne o alumna no s’haja presentat a 

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

un percentatge de puntuació igual o superior al 50 % i inferior al 60 %, se 

li guardarà la nota de la convocatòria ordinària d’aquestes activitats per a 

calcular la nota global i en cap cas se li assignarà la qualificació de «no 

presentat». En el cas que s’hi haja presentat, es calcularà la nota global 

amb el resultat de la convocatòria extraordinària d’aquestes activitats.” 

 5.2 EN PROBA DE CERTIFICACIÓ 

 

 L'any 2022/2023 el Departament de Polonès els alumnes del 

grup integrat B1 que estiguin matriculats al curs 2.B1 condueixen a la prova 

unificada de certificació (PUC). 

 Segons la Resolució de 14 de febrer de 2022, de la Direcció 

General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual 

s'estableixen el calendari i el procès d'inscripció i matriculació pera a la 

realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu 

Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de 

llengúes (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les 

escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la 

convocatòria 2022: 

 “Article 14. Qualificacions i promoció en els cursos curriculars 

conduents a la prova de certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2  



 

42 
 

 1. En l’avaluació dels cursos curriculars conduents a la prova de 

certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2, per a obtindre la qualificació final 

d’«apte» i promocionar al curs següent, cal superar, mitjançant avaluació 

contínua, totes les activitats de llengua amb un percentatge de puntuació 

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

d’un 60 %. La qualificació final de les avaluacions del curs curricular serà el 

resultat de fer la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en 

cadascuna de les activitats de llengua i s’expressarà amb un número entre 

u i deu, amb dos decimals, arredonit a la centèsima més pròxima i, en cas 

d’equidistància, a la superior. En el cas de l’alumnat que no ha participat en 

l’avaluació contínua, es farà constar la qualificació de «no presentat». 

 2. El departament didàctic tindrà l’opció de decidir fer prova final 

o d’aprofitament. La superació de l’avaluació final o d’aprofitament en els 

cursos curriculars conduents a la prova de certificació permet a l’alumnat 

promocionar al primer curs de B2, C1 o C2 sense l’obtenció del certificat del 

nivell, que només s’obtindrà mitjançant la superació de la prova de 

certificació.” 

 5.3 PROBES DE NIVELL 

 

 El Departament de Polonès realitza un examen de nivell que 

pretén la ubicació dels alumnes amb coneixements previs de l'idioma en els 

cursos A2.2, B1.1, B1.2 i B2.1. 

 La prova de nivell consta de dues parts: 

 a) Prova escrita. 

Es compon de qüestions dividides en nivells. El alumno ha de completar les 

frases triant l'opció adequada. 

Contestant les preguntes tipus test l'examinador sabrà quin és el nivell dels 

alumnes en aquest moment. 
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 b) Prova oral: consta d'una entrevista i d'un diàleg entre els 

alumnes i l'examinador. 

 Els criteris d'avaluació de la prova oral són els següents: fluïdesa, 

correcció gramatical i lexical, interacció, riquesa del lèxic i estructures 

usades, pronunciació. 

 5.4 CRITERIS DE CORRECCIÓ 

 

 L'avaluació serà contínua. Es tenen en compte el rendiment a 

l'aula (o en aula virtual) i el treball a casa. El professor podrà comprovar 

les competències pròpies del nivell al llarg del curs per mitjà de diferents 

proves de diagnòstic i progrés. 

 5.5 AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

 

 Segons expliquen Miguel Ángel González Halcones i Noelia Pérez 

González en el seu treball L'avaluació del procés d'ensenyament i 

aprenentatge. Fonaments bàsics, si concebem l'aprenentatge com un 

procés, amb els seus progressos i dificultats i fins i tot reculades, resultaria 

lògic concebre l'ensenyament com un procés d'ajuda als alumnes. 

L'avaluació de l'ensenyament, per tant, no pot ni ha de concebre's al marge 

de l'avaluació de l'aprenentatge. Ignorar aquest principi equival a limitar 

l'interès de l'avaluació a la seva potencial utilitat per a prendre decisions de 

promoció, acreditació o titulació. 

 Quan avaluem els aprenentatges que han realitzat els alumnes, 

estem també avaluant l'ensenyament que hem dut a terme. 

L'avaluació mai ho és, en sentit rigorós, de l'ensenyament o de 

l'aprenentatge, sinó més aviat dels processos d'ensenyament i 

aprenentatge. 
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 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 disposi d'informació rellevant amb la finalitat d'analitzar 

críticament la seva 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. 

 És important ressaltar que l'avaluació de la pròpia pràctica 

docent, bé sigui 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. 

 

6 MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS 
EDUCATIVES ESPECIALS 

 

 Segons l’ Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera 

d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels 



 

45 
 

nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la 

Comunitat Valenciana: 

 “Article 24. Avaluació de l’alumnat amb necessitats específiques 

de suport educatiu 1. L’alumnat amb necessitats específiques de suport 

educatiu podrà sol·licitar una adaptació per a l’avaluació d’acord amb el que 

disposa l’article 18 del Decret 242/2019, de 25 d’octubre, d’establiment dels 

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

Valenciana. Amb aquesta finalitat, la resolució de convocatòria delprocés 

d’admissió i matrícula en els ensenyaments d’escoles oficials d’idiomes 

determinarà les instruccions específiques per a la sol·licitud d’adaptació de 

l’alumnat interessat. 2. Les adaptacions d’avaluació seran aplicables als 

diferents tipus d’avaluació esmentats en l’article 3.5 i al test de 

classificació.” 

 

7 FOMENT DE LA UTILITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA O MEDIATECA 
LINGÜÍSTICA 

  

 D'acord amb Resolució de 25 de juliol de 2022, 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 2022-2023: 

 “12.1 Al llarg del curs 2022-2023, aquelles escoles oficials 

d’idiomes que tinguen les instal·lacions equipades per a iniciar l’activitat 

han de posar en marxa la mediateca lingüística.  

 12.2. A partir de l’inici d’activitat de les mediateques en 

cadascuna de les EOI, es podrà expedir el carnet de mediateca lingüística a 

les persones que així ho sol·liciten, i s’hi aplicarà la taxa vigent. L’alumnat 

matriculat en cursos de les escoles oficials d’idiomes estarà exempt del 

pagament de la taxa de mediateca lingüística. El carnet de la mediateca 
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lingüística permetrà a l’usuari l’accés als materials, serveis i instal·lacions 

de la mediateca de l’escola. La validesa del carnet de la mediateca tindrà 

una durada d’un any natural des de la data d’expedició i podrà ser sol·licitat 

i expedit al llarg de tot el curs escolar. Així mateix, mitjançant la presentació 

d’aquest carnet, que serà d’ús personal i intransferible, es realitzarà la 

identificació i el control d’assistència de les persones usuàries, del seu 

temps de permanència en la mediateca i dels recursos utilitzats.  

 12.3. Els usuaris de la mediateca tindran la mateixa cobertura 

que l’alumnat de l’escola oficial d’idiomes a l’efecte de la responsabilitat 

civil. En cas de sol·licitar l’admissió i matrícula als cursos de les escoles 

oficials d’idiomes en qualsevol modalitat, la condició d’usuari de la 

mediateca lingüística no generarà cap prioritat d’admissió. Els usuaris de 

mediateca seran considerats alumnat de nou ingrés en els cursos o alumnat 

lliure en cas de voler presentar-se a les proves de certificació de qualsevol 

idioma i nivell.  

 12.4. Cada escola oficial d’idiomes establirà les normes d’ús i 

funcionament de la mediateca lingüística en el reglament de règim intern i 

seran publicades en el lloc web de l’escola oficial d’idiomes, així com 

exposades en un lloc visible en l’espai físic de la mediateca. El reglament 

de règim intern del centre inclourà el procediment establit pel centre per a 

la tria de l’alumnat de la comissió de mediateca. (…) 

 12.9. Activitats de la mediateca lingüística. La mediateca 

lingüística pot disposar dels serveis següents: a) assessorament del 

professorat a les persones usuàries per tal de dissenyar-los un pla de treball 

autònom i un seguiment periòdic d’aquest pla; b) aula d’autoaprenentatge 

amb material especialment dissenyat per a fomentar l’autoformació de les 

persones usuàries; c) tallers d’aprendre a aprendre; d) accés a programes 

informatitzats d’autoaprenentatge de llengües; e) grups de conversa; f) 
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material de consulta per a mantenir el contacte amb l’aprenentatge de les 

llengües al llarg de la vida; g) espai de socialització lingüística.  

 12.10. Abans del 30 de setembre de 2022 les escoles han d’haver 

introduït en ITACA el nom de la persona coordinadora de la comissió de 

mediateca i dels i les membres de la comissió. 

 

8 UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ 

 

 Durant les classes de polonès, s'utilitzen diversos tipus d'eines 

en línia: des de jocs que ajuden a dominar qüestions gramaticals i lèxiques, 

fins a pàgines web oficials d'institucions públiques i culturals i els mitjans 

de comunicació. 

 Les pàgines web o canals en la plataforma de YouTube o 

Instagram dirigits a persones que aprenen polonès com a llengua 

estrangera també són molt útils. 

 Aquest tipus d'eines està dissenyat per a ajudar els estudiants a 

conèixer al màxim la vida a Polònia i permetre'ls estar en contacte constant 

amb l'idioma. 

 A més, és una espècie de varietat que enriqueix les lliçons 

impartides a l'aula o durant l'autoaprenentatge de l'alumne. 

La varietat de canals també ajuda al professor a millorar les lliçons que 

imparteix. 

 A més, el llibre de text del curs per a aprendre polonès dóna 

posibilidada a entrar en la plataforma de l'editorial on es pot trobar 

exercicis, jocs i enregistraments addicionals. 

 Tambe els profesores del departament empren els llibres digitals 

que les editorials posen a la seua disposició. 
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Cada alumne pot aceder a plataforma AULES on poden trobar material 

addicional per a cada unitat creat pels profesores de departament o 

disponibles en línia. 

 

9 RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS 

 

El Departament de Polonés disposa dels recursos i un fons de 

materials en diversos suports (jocs, áudios, taules etc.) que prioritáriament 

són destinats a l'ús del professorat. El departament disposa també d'una 

col·lecció dels textos i lectures graduades destinades al servei de préstec a 

l'alumnat. 

Els alumnes també poden trobar materials per a aprofundir el seu 

coneixement de polonés a la biblioteca d'Escola Oficial d'Idiomes i que el 

Departament de Polonés continuará completant i ampliant. 

 

10 PROVES DE CERTIFICACIÓ 

 
 L’Decret 242/2019,  de  25  d'octubre,  d'establiment  dels 

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

Valenciana estableix el següent: 

“Article 11. Promoció a intermedi B2 L’alumnat que ha superat tots els 

cursos del nivell intermedi B1 mitjançant l’avaluació contínua o prova final 

organitzada pel departament didàctic corresponent de cada escola oficial 

d’idiomes pot passar al primer curs del nivell intermedi B2 sense fer la prova 

de certificació del nivell intermedi B1. Aquesta promoció no dona dret a 

l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1. Si l’alumnat vol obtindre el 

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

intermedi B1 com en el futur, ha de superar la prova de certificació del nivell 

corresponent, sense haver de renunciar als estudis en què està matriculat 



 

49 
 

ni perdre els seus drets acadèmics. Article 12. Proves de certificació 1. Pel 

que fa a la prova de certificació, cal estar al que determina el 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, i a la normativa vigent 

a la Comunitat Valenciana. La prova és de competència general i conté cinc 

parts: comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits, producció 

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

mediació lingüística. 2. La inscripció en les proves de certificació dels nivells 

intermedi B1 i B2 i avançat C1 i C2 no requereix haver cursat ensenyaments 

en el règim d’ensenyament oficial. 3. L’alumnat oficial pot matricular-se en 

la prova de certificació de qualsevol nivell, tant superior com inferior al 

cursat, en modalitat lliure, sense perdre la condició d’alumnat oficial en el 

curs en què està matriculat. Article 13. Qualificació de les proves de 

certificació 1. La qualificació de la prova de certificació s’expressa en els 

termes «apte/apta» i «no apte/no apta». 2. La qualificació final 

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

acreditatiu d’haver superat les exigències pròpies del nivell i l’idioma 

corresponent. 3. En el cas de no fer una part de la prova, aquesta rep la 

qualificació de «no presentat/no presentada» i la qualificació final global és 

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

qualificació final global és de «no presentat/no presentada».” 

 

11 PROVES DELS CURSOS NO CONDUENTS A LA PROVA DE 
CERTIFICACIÓ 

 

El Departament de Polonès no realitzarà una prova única conjunta. 

Les proves dels cursos 1.A2, 2.A2, 1.B2 i els alumnes del grup integrat 

1.B1, que no condueixen a certificació, formen part de l'avaluació contínua. 
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Aquestes proves atenen generalment l'avaluació de les diferents 

activitats de llengua (comprensió de textos orals, comprensió de textos 

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

textos escrits, i mediació lingüística). Solen tenir lloc al final del primer i 

segon trimestres i al final de curs al maig. 

 

12 CURSOS DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 

No procedeix l'any 2022/2023. 

 

13 PROGRAMACIÓ DELS CURSOS FORMATIUS DE FORMACIÓ 
CONTINUA 

 

No procedeix l'any 2022/2023. 

 

14 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

El departament promourá i organitzará activitats relacionades amb 

la llengua i cultura polonesa. 

 

15 PLA DE MILLORA DEL PROFESSORAT 

 

Com en els anys passats, el professorat del Departament de Polonès 

participarà en cursos docents que podrien ajudar a l'ensenyament. Per això 

està planejat intervenir en els cursos organitzats per Escola Oficial 

d'Idiomes, CEFIRE, ORPG Centre per al Desenvolupament de l'Educació 

Polonesa en l'Exterior, Centre del Perfeccionament dels Professors de 
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l'Associació “Wspólnota Polska”, edunation.com.pl i les editorials de les 

publicacions d'ensenyament. 

15 PLA DIGITAL DEL CENTRE 

Actualment, l’Escola Oficial d’Idiomes de València-Saïdia està posant 

en marxa el seu Pla Digital. 


