CURS B2
1r QUADRIMESTRE 2019 - 2020

MODALITAT NO PRESENCIAL

1. DESCRIPCIÓ
El curs es basa en el treball autònom de l’aprenent en un entorn virtual creat amb Moodle. Té
una durada de 60 h, distribuïdes de la manera següent:
a. 50 hores de continguts ortogràfics, fonètics, morfosintàctics i lèxics de nivell B2.
b. 10 hores de tasques escrites (realització de tasques de comprensió oral, comprensió
escrita, expressió escrita), i orals (exposició i interacció orals).

2. OBJECTIU
Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com
abstractes. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la
interacció habitual amb parlants nadius sense que comporte tensió per a cap dels
interlocutors. Produir textos clars i detallats sobre una àmplia gamma de temes i expressar
un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses
opcions.

A fi d’aconseguir aquest objectiu caldrà:
a. Consolidar els continguts de normativa lingüística treballats durant el curs.
b. Practicar les habilitats lingüístiques mitjançant les tasques programades.

3. CONTINGUTS DEL NIVELL
En aquest document podeu consultar els continguts del nivell B2 de CIEACOVA.

4. CONTINGUTS DEL CURS
a. Treball del contingut del nivell: en les 50 hores que hi ha planificades per a treballar
el contingut del curs veureu els continguts ortogràfics, fonètics, morfosintàctics i lèxics
del nivell B2. La dedicació aproximada per components gramaticals és la següent:

TREBALL AUTÒNOM DELS CONTINGUTS DEL
CURS (obligatori)

Dedicació
aproximada

Data
màxima de
lliurament

Ortografia i fonètica: explicacions teòriques i exercicis.

15 h

8 de gener

Morfosintaxi: explicacions teòriques i exercicis

25 h

8 de gener

Lèxic: explicacions teòriques i exercicis

10 h

8 de gener
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b. 10 hores de treball de les tasques programades
i.
4 tasques d’expressió escrita (2 obligatòries i 2 opcionals).
ii.
3 tasques de comprensió oral (2 obligatòries i 1 opcional).
iii.
3 tasques de comprensió escrita (2 obligatòries i 1 opcional).
iv.
4 tasques d’expressió oral individual (2 obligatòries i 2 opcionals).
v.
4 tasques d’interacció oral (2 obligatòries i 2 opcionals)

4 hores d’expressió escrita. Quatre tasques: la 1, la 2 i la 3 són obligatòries; la 4 és opcional.
TASQUES D’EXPRESSIÓ ESCRITA

Dedicació
aproximada

Data de
lliurament

Tasca 1 (obligatòria): redacció d’un correu electrònic o carta
al director.

1h

Tasca 2 (obligatòria): redacció d’una notícia o d’un correu
electrònic.

1h

Tasca 3 (obligatòria): redacció d’un blog o d’un correu
electrònic.

1h

1
de
desembre

Tasca 4 (opcional): redacció d’un blog o correu electrònic.

1h

29 de
desembre

6 d’octubre
3 de
novembre

1 hora de comprensió oral. Tres tasques: la 1 i la 2 són obligatòries; la 3 és opcional.
Dedicació
aproximada

Data de
lliurament

Tasca 1 (obligatòria): comprensió oral d’un àudio i preguntes
per a contestar.

0.20 h

13 d’octubre

Tasca 2 (obligatòria): comprensió oral d’un àudio i preguntes
per a contestar.

0.20 h

10 de
novembre

Tasca 3 (opcional): comprensió oral d’un àudio i preguntes per
a contestar.

0.20 h

8
de
desembre

TASQUES DE COMPRENSIÓ ORAL

1 hora de comprensió escrita. Tres tasques: la 1 i la 2 són obligatòries; la 3 és opcional.
Dedicació
aproximada

Data de
lliurament

Tasca 1 (obligatòria): lectura d’un text i preguntes per a
contestar.

0.20h

13 d’octubre

Tasca 2 (obligatòria): lectura d’un text i preguntes per a
contestar.

0.20 h

10 de
novembre

TASQUES DE COMPRENSIÓ ESCRITA
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Tasca 3 (opcional): lectura d’un text i preguntes per a
contestar.

0.20 h

8
de
desembre

2 hores d’expressió oral individual. Quatre tasques: la 1 i la 2 són obligatòries; la 3 i la 4 són
opcionals.
Dedicació
aproximada

TASQUES D’EXPRESSIÓ ORAL INDIVIDUAL
Tasca 1 (obligatòria): Lectura del text “Adolescents
enganxats al mòbil” i gravació amb l’opinió personal.
Tasca 2 (obligatòria): lectura del text
professional” i gravació amb l’opinió personal.

“Formació

0,5 h

Data de
lliurament
29
de
setembre

0,5 h

27 d’octubre

Tasca 3 (opcional): lectura del text “Comunitat de veïns: el
gos, font de conflictes” i gravació amb l’opinió personal.

0,5 h

24 de
novembre

Tasca 4 (opcional): lectura del text “Etiquetatge nutricional” i
gravació amb l’opinió personal.

0,5 h

22 de
desembre

2 hores d’interacció oral. Quatre tasques: la 1 i la 2 són obligatòries; la 3 i la 4 són
opcionals.
Dedicació
aproximada

Data de
lliurament

Tasca 1 (obligatòria): conversa sobre un tema proposat.

0,5 h

20 d’octubre

Tasca 2 (obligatòria): conversa sobre un tema proposat.

0,5 h

17 de
novembre

Tasca 3 (opcional): conversa sobre un tema proposat.

0,5 h

15 de
desembre

Tasca 4 (opcional): conversa sobre un tema proposat.

0,5 h

TASQUES D’INTERACCIÓ ORAL

29
de
desembre

CRONOLOGIA DE LES TASQUES PROGRAMADES
Tot seguit teniu la data màxima de lliurament de les tasques programades per a aquest
curs.
Tasca 1 (obligatòria) d’expressió oral individual: 29 de setembre
Tasca 1 (obligatòria) d’expressió escrita: 6 d’octubre
Tasca 1 (obligatòria) de comprensió oral: 13 d’octubre
Tasca 1 (obligatòria) de comprensió escrita: 13 d’octubre
Tasca 1 (obligatòria) d’interacció oral: 20 d’octubre
Tasca 2 (obligatòria) d’expressió oral individual: 27 d’octubre
Tasca 2 (obligatòria) d’expressió escrita: 3 de novembre
Tasca 2 (obligatòria) de comprensió oral: 10 de novembre
Tasca 2 (obligatòria) de comprensió escrita: 10 novembre
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Tasca 2 (obligatòria) d’interacció oral: 17 de novembre
Tasca 3 (opcional) d’expressió oral individual: 24 de novembre
Tasca 3 (obligatòria) d’expressió escrita: 1 de desembre
Tasca 3 (opcional) de comprensió oral: 8 de desembre
Tasca 3 (opcional) de comprensió escrita: 8 de desembre
Tasca 3 (opcional) d’interacció oral: 15 de desembre
Tasca 4 (opcional) d’expressió oral individual: 22 de desembre
Tasca 4 (opcional) d’expressió escrita: 29 de desembre
Tasca 4 (opcional) d’interacció oral: 29 de desembre

5. MATERIALS
Tot el material del curs el teniu en l’entorn virtual de Moodle. El material inclou explicacions i
exercicis, tasques i activitats optatives.

6. METODOLOGIA
a. 50 hores de treball dels continguts del curs en Moodle:
i.
Quant a les explicacions i activitats d’ortografia, morfosintaxi i lèxic, podeu
marcar-vos el vostre ritme de treball sempre tenint en compte que la data final
de realització és el 8 de gener.
b. 10 hores de tasques en Moodle:
i.
Pel que fa a les tasques obligatòries, heu de complir els terminis de lliurament.
Si les lliureu més tard, el tutor no està obligat a corregir-vos-les (encara que sí
que us comptaran com a fetes).

7. AVALUACIÓ
a. CERTIFICAT DE NIVELL B2 DE LA CIEACOVA
Heu d’obtenir el resultat APTE en la prova del nivell B2, que es farà al gener. Per
poder fer-la sense realitzar cap tràmit d’inscripció, abans del 5 de novembre caldrà:
i.
Lliurar la tasca 1 d’expressió oral individual
ii. Lliurar la tasca 1 d’expressió escrita.
iii.
Lliurar la tasca 1 de comprensió oral.
iv.
Lliurar la tasca 1 de comprensió escrita.
v.
Lliurar la tasca 1 d’interacció oral.
Si no compliu aquests requisits, no podreu presentar-vos a l’examen com a alumne o
alumna activa del curs i, en aquest cas, haureu de fer la preinscripció a la prova, pagar
la taxa corresponent i esperar que us hi admeten (les places són limitades).
b. CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA
Per obtenir el certificat d’assistència de 60 h caldrà:
i.
Haver completat el 80% de les activitats del curs.
ii.
Haver lliurat les tasques obligatòries següents:
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1.
2.
3.
4.
5.

Tasques 1, 2 i 3 (obligatòries) d’expressió escrita.
Tasques 1 i 2 (obligatòries) de comprensió oral.
Tasques 1 i 2 (obligatòries) de comprensió escrita.
Tasques 1 i 2 (obligatòries) d’expressió oral individual.
Tasques 1 i 2 (obligatòries) d’interacció oral.

8. VIDEOTUTORIES
Les videotutories s’han de sol·licitar per correu electrònic i es realitzaran a través de
Hangouts.

9. MODEL D’EXAMEN DE CIEACOVA
Ací teniu un model d’examen de la CIEACOVA que podeu consultar.
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