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TERCER B CURS 
 

Horari de classe Professor/a Horari d’atenció a l’alumnat 
 Dimart i dijous de 18:30 a 20:45  

 

David Arnedo  
(darnedo@eoibd.cat) 

Dimarts de 15.15  a 16.15 

 Dimarts i dijous de 9.30 a 11.45 
 

Mar Anaya 
(manaya@eoibd.cat)  

Dimarts de 11.45  a 12.15 
Dimecres de 15.45 a 16.15 

 
  
 
Llibres 
 

Llibres de text i de lectura 

  

 No hi ha llibre de text ni llibre d’exercicis. Material elaborat per la 
professora. 

 
Es treballarà amb material d’elaboració pròpia. L’alumnat haurà de comprar un val de fotocòpies  a la 
llibreria per un import de 15€.  

 
Programa de curs 
 
Objectius del curs 

 

 Donar consells i recomanacions per viatjar o com passar el temps lliure  

 Contrastar i Explicar rutines i fets puntuals 

 Explicar anècdotes poc usuals i reaccionar-hi 

 Explicar un text dialogat 

 Narrar un fet i fer la síntesi d’una narració 

 Fer suposicions i hipòtesi 

 Descriure l’habitatge, dir els requisits que ha de tenir i descriure maneres de viure 

 Explicar la decoració d’un lloc, opinar sobre la decoració i suggerir canvis 

 Opinar sobre la situació immobiliària 

 Explicar i escriure una recepta de cuina 

 Opinar sobre els hàbits culinaris i gastronòmics, i expressar gustos i preferències sobre menjars 

 Intercanviar informació sobre llocs per anar a menjar 

 Donar instruccions i consells per Estudiar a l’estranger 

 Demanar permisos, favors i oferir-se a fer una cosa 

 Explicar i reclamar un mal servei 

 Opinar i expressar acord, desacord, agraïment, temor... 

 Parlar de les relacions i dels sentiments entre les persones 

 Opinar i fer hipòtesis de present, de futur i respecte del passat sobre política, solidaritat, ecologia, 
esport, arts i models de família.    

   Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per 
explicar una història i relatar l’argument d’un llibre o d’una pel·lícula. 

 Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat. 
 
 

Textos orals Textos escrits 

 

 Iniciar i mantenir converses en llengua 

estàndard, sobre temes generals o 

d’interès personal o relacionats amb la 

 
 Descriure experiències i fets, compartir 

idees i informació, expressar sentiments, 

esperances o ambicions. Donar raons o 
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seva feina. 
 

 

 Comprendre el missatge general, les idees 

principals i els detalls fàcilment 

identificables en textos orals, sobre temes 

generals familiars, que es poden trobar a 

la feina, a l’escola, durant el temps lliure, 

etc., en  llenguatge estàndard articulat 

amb claredat i a velocitat normal en 

converses cara a cara. 
 

 Comprendre l'essencial de textos orals 

emesos pels mitjans de comunicació, 

sobre temes de la vida quotidiana, 

d’actualitat i del seu interès. 

explicacions breus sobre opinions i 

projectes. 

 Escriure textos curts i ben cohesionats 

sobre fets i esdeveniments que tractin 

una varietat de temes generals familiars 

o d’interès personal. 
 

 Escriure cartes i correus electrònics 

personals informals i semiformals que 

descriuen experiències i impressions, 

seguint les convencions i formats 

adequats a cada tipus de text.  

 
 

Lèxic 

Lèxic per descriure l’entorn 
Lèxic per donar indicacions 
Lèxic relacionat amb els viatges 
Adjectius relacionats amb la manera de ser de les persones 
Lèxic relacionat amb la delinqüència 
Lèxic relacionat amb el sector immobiliari, amb l’habitatge i amb la decoració de la llar 
Lèxic relacionat amb els menjars i la cuina  
Lèxic relacionat amb l’humor 
Lèxic relacionat amb l’art 
Lèxic relacionat amb els sentiments i les relacions socials i laborals 
Expressions per expressar esperança, alleujament, confiança, seguretat, inseguretat, penediment... 
Lèxic relacionat amb l’esport                                                                    
 

 
 

Gramàtica 

- 

-  

-                                                                                                             

-  

       -  

     -   

-  

-  

-  

- 

-  

 

 
Avaluació 
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Per a tots els cursos es fa avaluació continuada (formativa) i avaluació final. En cas d’absències superiors al 35% 
del temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de forma contínua, i només podrà presentar-se a una prova de 
final de curs. 
A l’examen final (Certificat de nivell intermedi), s’hi avaluaran totes les habilitats: expressió oral (20%) i escrita 
(20%), comprensió lectora (20%) i auditiva (20%), i la gramàtica i el lèxic (20%).  
Per aprovar l’examen s’haurà d’obtenir, com a mínim, un 65% de la puntuació obtinguda de la suma de totes 
les parts de la prova.  

  
 
Tutories  
 
Es convocarà a tot l’alumnat a almenys una sessió de tutoria individualitzada per comentar el progrés del curs. 
 

Calendaris 

Nadal:. 23 de desembre 2017 al 7 de gener  2018 ambdós inclosos 

Setmana Santa: 26 març al 2 d’abril 2018 ambdós inclosos 

Festes oficials dins l’any 2017: 12 d’octubre, 1 de novembre i 6 i 8 de desembre 

Festes oficials dins l’any 2018: 1 i 21 de maig 

Festes de lliure elecció del Centre 

Divendres   13 d’octubre 2017 
Dijous          7 de desembre 2017 
Dilluns         30 d’abril de 2018 
 
 
 
 

 


