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IDIOMES Nivell C1

OBJECTIU DEL CURS
Comprendre una àmplia sèrie de textos llargs i complexos, tot reconeixent-ne el sentit implícit.
Expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de fer una cerca detallada d’expressions.
Utilitzar la llengua amb flexibilitat i eficàcia per a finalitats socials, acadèmiques o professionals.
Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos i mostrant un ús correcte
dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.

CONTINGUT DEL CURS
Expressió oral
 Descriure i fer presentacions clares i detallades sobre temes complexos, desenvolupant
idees concretes i acabant amb una conclusió adequada
 Declaracions públiques
- Fer declaracions amb fluïdesa, gairebé sense esforç, usant certa entonació per
transmetre matisos subtils de significat amb precisió
 Parlar en públic
- Fer presentacions clares i ben estructurades sobre un tema complex, ampliant amb certa
extensió i defensant els seus punts de vista amb idees complementàries, motius i
exemples adequats
Expressió escrita
 Escriure textos clars i ben estructurats sobre temes complexos ressaltant-ne les idees
principals, i ampliant amb certa extensió i defensant els punts de vista amb idees
complementàries
 Escriure descripcions i textos creatius imaginaris de manera clara, detallada i ben
estructurada
 Escriure informes i redactar de manera clara i ben estructurada sobre temes complexos
ressaltant-ne les idees principals, i ampliant amb certa extensió i defensant els punts de vista
amb idees complementàries
Comprensió auditiva
 Comprendre suficientment com per seguir un discurs extens sobre temes abstractes i
complexos
 Reconèixer una àmplia gamma d’expressions idiomàtiques i col·loquials
 Ser capaç de seguir un discurs extens fins i tot quan no està clarament estructurat
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Seguir amb facilitat converses complexes entre terceres persones en debats de grup, fins i
tot sobre temes abstractes, complexos i desconeguts
Escoltar i comprendre la majoria de conferències, discussions, debats i presentacions amb
prou facilitat
Escoltar i extreure informació específica de declaracions públiques i comprendre informació
tècnica complexa
Escoltar i comprendre una àmplia gamma de retransmissions i material gravat

Comprensió de lectura
Comprendre amb tot detall textos extensos i complexos
Llegir i comprendre qualsevol correspondència
Llegir per orientar-se
Cercar informació amb rapidesa en textos extensos i complexos per localitzar detalls
rellevants
- Identificar amb rapidesa el contingut i la importància de notícies, articles i informes sobre
una àmplia sèrie de temes professionals
 Llegir i comprendre amb tot detall una àmplia sèrie de textos extensos i complexos i
identificar detalls subtils que incloguin actituds i opinions, tant implícites com explícites
 Llegir i comprendre amb tot detall instruccions extenses i complexes sobre màquines o
procediments nous




Interacció oral
 Expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat, gairebé sense esforç
 Dominar un ampli repertori lèxic
 Comprendre un interlocutor nadiu amb detall en discursos sobre temes abstractes i
complexos de caràcter especialitzat i més enllà del camp d’especialitat propi de l’alumne
 Utilitzar l’idioma amb flexibilitat i eficàcia per a finalitats socials, incloent-hi l’ús emocional,
al·lusiu i divertit
 Comprendre i participar amb facilitat en interaccions complexes que tractin de temes
abstractes, complexos i desconeguts i que tinguin lloc entre terceres parts en grups de
discussió
 Conversar amb formalitat i en reunions de treball
- Seguir el ritme d’un debat amb facilitat
 Col·laborar per aconseguir un objectiu
- Comprendre instruccions detallades
- Contribuir al progrés del treball
- Esbossar un assumpte o un problema amb claredat, i especulant sobre les causes o
conseqüències i comparant els avantatges i desavantatges de diferents enfocaments
 Interactuar per obtenir béns i serveis
- Tenir capacitat lingüística per negociar la solució de conflictes
- Argumentar en cas de danys i perjudicis i explicar amb claredat un problema que hagi
sorgit
 Intercanviar informació
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Comprendre i intercanviar informació complexa i consells sobre totes les qüestions
relacionades amb la professió de l’alumne
- Sintetitzar i comunicar informació i arguments procedents de diverses fonts
Entrevistar i ser entrevistat
Participar plenament en una entrevista com a entrevistador o com a entrevistat, tot ampliant i
desenvolupant les idees discutides amb fluïdesa i sense suport i fent un bon ús de les
interjeccions

Durada: 60 h

