
És capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i amb cert nivell d'exigència, així com 
reconèixer el sentit implícit. Sap expressar-se de forma fluida i espontània sense mostres molt evidents 
d'esforç per trobar l'expressió adequada. Pot fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a fins socials, 
acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa 
complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
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ANGLÈS – MERIT NIVELL 7A 
Usuari experimentat C1.1

C1.1 - (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües)

Objectius del curs - Merit School Nivell 7

Entendre una gran varietat de la llengua parlada relacionada amb temes complexos i que siguin estranys per a ell. 
Mantenir una conversa activa amb parlants nadius sobre temes generals, vocacionals i d'oci.
Seguir la línia argumental de discussions estructurades i reunions realitzades a una velocitat normal tot i que es 
puguin perdre alguns detalls més específics.
Dominar situacions quotidianes com ara reserves, queixes, sol·licituds ...
Atendre a una entrevista de treball senzill, explicant les seves quilificaciones, experiència, motivació etc. Participar 
en reunions on pugui explicar el seu punt de vista, argumentar a favor i en contra, comprometre, especular sobre 
causes, conseqüències i situacions hipotètiques.
Aportar propostes i fer presentacions estructurades.
Reconèixer i extreure informació detallada d'una gran varietat de correspondència estàndard, articles i informes i 
saber respondre adequadament.
Reconèixer característiques d'estil (formal / informal, tècnica / general) d'un article o informe factual relacionat amb 
el seu entorn.
Escriure textos llargs de temes diversos, explicant punts de vista de forma racional i amb precisió.

Programa de curs 7A

Expressar acord i desacord 
Parlar de personalitat 
Parlar de treball i família 
Parlar d'hàbits d'infància 
Parlar de records
Descriure una pel·lícula o sèrie 
Parlar de la història

Funcions comunicativas

Adjectius de personalitat 
Treball
Aprenent idiomes
Noms abstractes
Frases amb get

Vocabulari

Posa èmfasi en les teves opinions 
Especular i deduir
Parlar de la importància del temps 
Afegir èmfasi
Mantenir distància
Parlar de l'estrès

Conflicte i guerra
Sons i la veu humana
Llibres i pel·lícules
Expressions amb time
Diners 
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have: verb auxiliar o principal?
Els marcadors discursius
pronoms
El passat: accions habituals i 
esdeveniments específics
get 

Gramàtica

INGLÉS – MERIT NIVEL 7A
Usuario experimentado C1.1 MCER (Marco Común Europeo de Referencia)

Els marcadors discursius (2): adverbis i 
expressions adverbials
Inversió
Ús hipotètic del temps verbal passat

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: English File 3rd Edition Advanced Multipack A (Oxford University Press)
Material audiovisual, exercicis i activitats pràctiques de reforç, a banda del llibre emprat a classe.

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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