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CINQUÈ CURS 
 

 
 
 
 
Llibres de lectura 

                                         

    
 
 

 Material elaborat i/o recopilat pels professors 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                               

 

Horari de classe Professor/a Atenció a l’alumnat Contrasenya Wifi 

 
Dilluns i dimecres 
 
18:30h a 20.45h.   
 

 
Amin Idrissi 
 
aidrissi@eoibd.cat 

 
Dimecres i dijous  
De 15:45 a 16:15 
Amb cita prèvia 

Xarxa: WIFIEOIBD 

Contrasenya:          
1617.eoibd  

http://www.eoibd.cat/
mailto:aidrissi@eoibd.cat
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Programa del curs 
 
 

Textos orals Textos escrits 

Producció: 
Narració de casos insòlits. 
Converses de caràcter formal de l’àmbit 
laboral. 
Narracions de fets passats. 
Instruccions per poder elaborar una recepta 
de cuina: diferents plats d’un àpat.  
Discussions i punts de vista sobre temes 
d’actualitat. 
Comentari de documentals. 
Contrastar opinions sobre temes de 
contingència. 
Resum de lectures. 
Exposicions. 
Comprensió: 
Reportatges, debats,tertúlies... emesos per 
ràdio o televisió. 
Espectacles com ara el teatre, el cinema, 
els comentaris esportius, les cançons... 
Els discursos, les conferències. 

Producció: 
Festes: Les celebracions en diferents religions. 
Records: sobre receptes de la mare o de l’àvia, 
vivències de la infantesa. 
E-mails:  Des del lloc de vacances. 
Cartes: Queixes, felicitacions, convits, 
reclamacions... 
Experiencia: l’aprenentatge de la llengua àrab. 
Relats: viatge, aventura, malaltia, amor. 
Elaboració d’anuncis relacionats amb la 
temàtica del curs. 
Resum de tertúlies, audios i textos. 
Comprensió: 
Diaris i revistes 
Textos literaris (novel·la, assaig, poesía...) 
Manuals d’instruccions: Catàlegs i prospectes 
Tires còmiques i acudits 
Anuncis publicitaris 
Ús dels diccionaris monilingües 

 
 

Lèxic 

 

Lèxic relacionat amb 
- la descripció del físic i el caràcter de les persones 
- la infantesa, la adolescència, la edad adulta i la velleza.   
- els canvis soferts per les persones al llarg de la vida. Evocar records. 
- La ciutat i el poble: passat, present i futur. 
- la cuina, el parament de la taula. 
- El comportament a taula.  
- la salud, la alimentació i els esports. 
- la geografia, la naturalesa  i els animals 
- la política, la societat i els serveis socials. 
- l’ensenyament i la llengua 
- les religions 
Lècic i aspectes semàntics 
- Famílies lèxiques: Sinònims. antònims, homónims,mots polisèmics  
- Paraules compostes 
- Abreviacions 
- Préstecs i mots d’orígen estranger 
- Neologismes 
- Frases fetes, dites i refranys 
- Onomatopeies 
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Gramàtica 

 
1. Lèxic i aspectes semàntics 
 

 Repertoris lèxics relacionats amb els temes i amb els àmbits de la vida quotidiana en els 
contextos a què es refereixen els objectius especificats per a aquest nivell. 

 Famílies lèxiques (sinònims, antònims, homònims, mots polisèmics). 

 Paraules compostes    

 Abreviacions  

 Préstecs y mots d’origen  

 Neologismes  

 Frases fetes, dites, refranys  

 Onomatopeies   

 
2- Morfosintaxi 
 
    a) El substantiu 
 

 Morfologia del substantiu  

 Substantius de gènere incert. Els quantificadors: quantitatius                 

 
b) L’adjectiu 
 

 Expressió de la comparació  

 Adjectius iguals per masculí y femení                                               ...                                                    

 
 c) El verb 

 

 Les formes derivades dels verb  

                                                                   

 Les formes derivades dels verbs quatrilíters  

                                                                                                      

 Les formes derivades de la veu passiva 

 Gramàtica de les frases                                                               

  

 Accent, ritme i entonació/ petrons tonals de l’oració 

 Processos fonològics: ensordiment, sonorització, assimilació,elisió, 
palatalització,emfatització… 

 Diferències fonètiques entres les diferents parles. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 Av. Drassanes, 14   08001 Barcelona  Tel. 93 324 93 30 Fax. 93 324 93 51  www.eoibd.cat 

Avaluació 
 

Per a tots els cursos es fa avaluació continuada (formativa) i avaluació final. En cas d’absències 
superiors al 20% 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 avançat), 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.  
 
A principis del curs es realitza una avaluació inicial que permetrà al professorat obtenir informació 
rellevant sobre l’alumne o l’alumna; al mateix temps, servirà perquè l’alumnat prengui consciència 
del seu nivell acadèmic i de les necessitats d’aprenentatge. 
Al llarg del curs haurà: 

- Treballs per preparar a casa. 
- Controls de coneixements. 
- Deures a casa i presencials. 
- Exposicions. 
- Exàmens experimentals.  

 
Es important que es lliurin les tasques encarregades, realitzar els controls periòdics, assistir a un 
mínim del 80% i mantenir una actitud respectuosa, oberta i participativa. 
 
Tanmateix i malgrat el fet de tractar-se d’un curs de certificat, les tasques i activitats citades poden 
ser d’utilitat per una apreciació final més acurada. 
   
CALENDARI D’EXAMENS: 
 
1er Parcial      13 i  20 de desembre 2017 
2on parcial      14 i 19 de març 2018 
 
Final            (pendent de confirmar)  
 
 
Calendaris 

Calendari escolar  2017-18 

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

Setmana Santa: del 26 de març al 2 d’abril de 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 de maig i 21 de maig  
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Festes de lliure elecció del Centre 

 

Dilluns,             13 d’octubre de 2017    

Dilluns              07 desembre de 2017   

Dilluns              30 d’abril de 2018 

 

 

  


