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Descriptors 

 

Competències i habilitats 

Comprensió oral 

 Comprendre discursos llargs (conferències, discussions, intervencions en 

debats), encara que no estiguin ben estructurats.   

 Comprendre sense gaire esforç documents audiovisuals, enregistrats o 

retransmesos, de caràcter acadèmic, relacionats amb l’activitat 

professional o amb temes d’interès social. 

 Comprendre intervencions acadèmiques extenses, fins i tot d’especialitats 

alienes a la pròpia, que presentin un grau elevat de complexitat i 

abstracció. 

Comprensió 

escrita 

 Comprendre textos llargs i complexos de caràcter acadèmic o relacionats 

amb l’activitat professional i textos especialitzats (articles, manuals, 

assaigs, informes de resultats, etc.). 

Interacció oral 

 Expressar-se espontàniament i amb fluïdesa i sense haver de recórrer a 

formes alternatives per falta de recursos. 

 Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç (també en usos afectius o 

humorístics) amb finalitats socials, acadèmiques i professionals.   

 Formular de manera precisa i argumentada idees i opinions i relacionar 

hàbilment la contribució pròpia al discurs amb la dels altres interlocutors. 

 Actuar amb un ventall ampli d’estratègies que permetin planificar les 

intervencions, dur-les a terme, avaluar-les i, si pertoca, reparar-les. 

Interacció escrita 

 Expressar-se sense esforç en diferents entorns (presencial, no presencial) 

amb finalitats socials, acadèmiques i professionals. 

 Adaptar-se a les característiques de l’interlocutor o interlocutors i ajustar 

el contingut del discurs al context en què es desenvolupa la comunicació 

(formal, col·loquial o familiar). 

 Interactuar amb altres persones sobre temes abstractes i força 

complexos. 

Expressió oral 

 Parlar amb prou claredat de temes complexos encara que no siguin de la 

pròpia especialitat.  

 Argumentar amb un nivell adequat a la situació comunicativa. 

 Entonar amb prou claredat textos literaris i científics, fent una 

interpretació correcta dels signes de puntuació i aplicant les regles de la 

fonètica sintàctica, per donar-hi expressivitat i fer-los intel·ligibles.  

 

 

Expressió escrita 

 Expressar-se amb textos clars i ben estructurats i desenvolupar un punt 

de vista.  

 Produir textos complexos (cartes, informes, assaigs, sol·licituds, articles, 

treballs de recerca).  

 Seleccionar l’estil apropiat segons el lector o lectors a qui van adreçats els 

textos.   

 Sintetitzar i interpretar les idees principals a partir d’un text llegit en veu 

alta o enregistrat. 
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Competències 

lingüístiques 

 Dominar un repertori lèxic ampli que li permeti superar els buits, tot i 

cometre de tant en tant petites equivocacions, encara que no són 

significatives; bon domini d’expressions idiomàtiques i de mots 

col·loquials. 

 Expressar-se amb grau alt de correcció gramatical, amb errors escassos i 

difícils de detectar. 

 Dominar prou correctament l’entonació per expressar matisos subtils de 

significat. 

 Dominar la correcció ortogràfica, la composició, la divisió en paràgrafs i la 

puntuació de manera que els textos siguin consistents, tot i tenir alguns 

errors esporàdics. 

 

 

 


