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IDIOMES Nivell B2

OBJECTIU DEL CURS
Comprendre les idees principals de textos complexos que tracten tant de temes concrets com
abstractes, incloent-hi debats tècnics en l’especialitat de l’alumne.
Comunicar-se amb certa fluïdesa i espontaneïtat, la qual cosa possibilita la interacció habitual
amb parlants nadius, sense tensió per als interlocutors.
Produir textos clars i detallats en una àmplia sèrie de qüestions i explicar un punt de vista sobre
un tema, tot exposant els avantatges i desavantatges de diverses opcions.

CONTINGUT DEL CURS
Expressió oral
 Descriure i fer presentacions clares, sistemàticament desenvolupades i detallades,
ressaltant-ne adequadament els aspectes significatius i els detalls rellevants que serveixin de
suport
 Monòleg sostingut (descripció)
- Fer descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb
l’especialitat de l’alumne
 Monòleg sostingut (argumentació)
- Argumentar sistemàticament i amb claredat
- Explicar punts de vista sobre un tema, tot proposant els avantatges i els desavantatges
de diverses opcions
- Fer declaracions públiques sobre la majoria de temes generals
 Parlar en públic
- Fer amb claredat presentacions preparades prèviament i allunyar-se’n espontàniament
amb fluïdesa
- Respondre una sèrie de preguntes complementàries amb un bon grau de fluïdesa i
espontaneïtat
Expressió escrita
 Escriure textos clars i detallats sobre una varietat de temes relacionats amb l’especialitat de
l’alumne, tot sintetitzant-hi i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts
 Escriptura creativa
- Escriure descripcions clares i detallades de fets i experiències en textos clars i
estructurats
- Escriure una ressenya d’una pel·lícula, un llibre o una obra de teatre
 Informes i redacció
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Escriure redaccions i informes que desenvolupin sistemàticament un argument, tot
destacant-ne els aspectes significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de suport o
raonant a favor o en contra d’un punt de vista concret
Sintetitzar informació i arguments procedents de diverses fonts

Comprensió auditiva
 Entendre qualsevol tipus de conversa
 Comprendre les idees principals d’un discurs complex lingüísticament, pronunciats en un
nivell de llengua estàndard
 Comprendre discursos extensos i línies complexes d’argumentació sempre que el tema sigui
raonablement conegut
 Comprendre converses animades entre parlants nadius, encara que pugui resultar difícil de
participar amb eficàcia en una discussió amb diversos parlants nadius
 Escoltar i comprendre les idees principals de conferències i presentacions
 Escoltar i comprendre avisos i instruccions en llengua estàndard i amb un ritme normal
 Escoltar i entendre retransmissions i material gravat amb què es pugui trobar en la vida
social, professional o acadèmica i identificar els punts de vista i les actituds del parlant, així
com el contingut de la informació
Comprensió de lectura
 Llegir amb un alt grau d’independència, adaptant l’estil i la velocitat de lectura a diferents
textos i finalitats i disposar d’un ampli vocabulari actiu de lectura
 Llegir correspondència referent a l’especialitat de l’alumne i captar-ne fàcilment el significat
essencial
 Llegir per orientar-se
- Cercar amb rapidesa en textos extensos i complexos per localitzar-ne detalls rellevants
- Identificar amb rapidesa el contingut i la importància de notícies, articles i informes sobre
una àmplia sèrie de temes professionals
 Llegir a la recerca d’informació i arguments
- Aconseguir informació, idees i opinions procedents de fonts molt especialitzades
- Comprendre articles especialitzats que no són de l’especialitat de l’alumne, utilitzant
algunes vegades un diccionari per confirmar la interpretació de la terminologia
- Comprendre articles i informes sobre problemes actuals
 Llegir i comprendre instruccions extenses i complexes que estiguin compreses en
l’especialitat de l’alumne
Interacció oral
 Parlar amb fluïdesa, precisió i eficàcia sobre una àmplia sèrie de temes
 Comunicar-se espontàniament i posseir un bon control gramatical, tot adoptant un nivell de
formalitat adequat a les circumstàncies
 Participar en converses amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat que possibiliti la interacció
habitual amb parlants nadius
 Comprendre amb tot detall el que se li diu en llengua estàndard
 Conversa
- Acarar d’una manera clarament participativa converses extenses sobre la majoria de
temes generals
- Transmetre certa emoció i ressaltar la importància personal de fets i experiències
 Conversa informal
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Seguir el ritme de discussions animades que es produeixin entre parlants nadius
Expressar les idees i opinions personals amb precisió, presentar línies argumentals
complexes
- Prendre part activament en discussions informals que es donin en situacions quotidianes,
fent-hi comentaris, expressant amb claredat els punts de vista personals
- Captar gran part del que es diu en discussions que es donen al seu voltant, malgrat que
pugui resultar difícil participar amb eficàcia en discussions amb diversos parlants
- Expressar i sostenir opinions en discussions proporcionant explicacions, arguments i
comentaris adequats
Conversa formal i reunions de treball
- Seguir el ritme de discussions animades, identificar amb precisió els arguments i
expressar idees sobre els diferents punts de vista
- Participar activament en discussions formals, siguin habituals o no, i oferir-hi, explicar-hi i
defensar-hi les opinions, i avaluar les propostes alternatives
- Comprendre les discussions sobre qüestions relacionades amb l’especialitat de l’alumne i
entendre amb tot detall les idees que destaca l’interlocutor
Col·laborar per aconseguir un objectiu
- Comprendre, amb total certesa, instruccions detallades
- Contribuir al progrés del treball de forma participativa
- Esbossar una qüestió o un problema amb claredat, tot especulant sobre les causes o
conseqüències i comparant-ne els avantatges i desavantatges
Interactuar per obtenir béns i serveis
- Tenir capacitat lingüística per negociar la solució de conflictes
- Argumentar en cas de danys i perjudicis i explicar un problema que hagi sorgit, amb
claredat
Intercanviar informació
- Comprendre, comunicar i intercanviar informació complexa i consells sobre tots els
assumptes relacionats amb la professió de l’alumne
- Descriure de manera clara i detallada com dur a terme un procediment
Fer entrevistes eficaces i fluides, tot prenent la iniciativa, ampliant i desenvolupant les idees
personals

Durada: 60 h
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