
Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi 
discussions   tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i 
d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap 
dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista 
sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
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Objectius del curs - Merit School Nivell 6

Programa de curs 6A

Conèixer a gent
Descriure la personalitat
Explicar y reaccionar davant un anècdota
Descriure la tecnología 
Debatre
El urbanisme
L'art i la creativitat

Funcions comunicatives
Escriure un perfil personal
Bregar amb un problema
Escriure una carta d'aplicació 
Posar una queixa per email
Escriure un assaig d'opinió
Escriure una ressenya

Adjectius de personalitat
L'amistat (phrasal verbs)
Col·locació - parells de paraules (verbo+sustantiu)
Formació de adjetius amb sufixos 
Els materials
Els viatges i el turisme
Col·locació - parells de paraules (adverbi+adjectiu)

Vocabulari

Entendre gran part del llenguatge parlat en contextos més i menys rutinaris i reconèixer tant informació implícita com 
específica.
Seguir una conversa sobre temes treballats així com reconèixer i entendre fets sòcio-culturals.
Seguir discussions i reunions fetes a una velocitat normal de parla tot i que algun dels detalls es puguin perdre. 
Seguir la línia argumental d’una presentació més llarga relacionada amb l’entorn d’un mateix i entendre’n les idees 
principals sempre que es tinguin unes pautes marcades.
Participar amb fluïdesa i espontàniament en contextos quotidians.
Dominar situacions quotidianes relacionades amb reserves, queixes i sol•licituds.
Dominar trucades telefòniques relacionades amb tasques quotidianes.
Participar en reunions on pugui explicar el seu punt de vista, argumentar a favor i en contra, comprometre’s, especular 
sobre causes, conseqüències i situacions hipotètiques. 
Reconèixer i extreure informació detallada d’una gran varietat de correspondència estàndard, articles i informes i saber 
respondre adequadament.
Produir textos llargs de temes diversos, explicant punts de vista raonadament i amb precisió.
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En casos excepcionals, la Direcció d’Estudis, i si ho demana el professor/a, es podrà modificar el programa del curs per 
adequar-lo a les necessitats especials del grup.

Material de curs
Llibre: Life Upper Intermediate Split Edition A (National Geographic)
Material audiovisual, exercicis i activitats pràctiques de reforç.

Metodologia 
Un concepte bàsic latent en la nostra metodologia és que l'aprenentatge d'idiomes implica no només coneixements teòrics, 
sinó també, i potser més important, l'aplicació pràctica d'aquests coneixements. És per això que es promou la interacció i 
la participació dels estudiants. L'aula representa una oportunitat per a la immersió en l’idioma que s’està estudiant i per 
això insistim en l'ús d’aquest idioma durant tota la classe. El professor està a la seva disposició en tot 
moment, controlant les activitats, corregint errors i resolvent qualsevol dubte. La metodologia de les classes és flexible - 
creiem en la importància de parlar amb els estudiants per conèixer els seus estils preferits d'aprenentatge i de l'adaptació 
dels mètodes d'ensenyament en conseqüència.

Procediment d’avaluació
Els progressos de cada participant s’avaluaran de forma continua i amb un examen a final de curs. 
L’avaluació dels progressos de la llengua es divideix en cinc àrees: oral, escrita, comprensió oral, comprensió 
escrita, la gramàtica i el vocabulari. Cal que l’alumne obtingui un resultat positiu –superior al 60%- en l’avaluació 
continua i en l’examen per tal d’aprovar el curs i obtenir el corresponent certificat d’estudis.
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El present: simple, continuous, perfect
Past simple vs present perfect
Temps narratius
La veu passiva
El futur

Gramàtica
Els determiners
Gerundis i infinitius
La negació
Formació de preguntes




