
Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de 
diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot
expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situa-
cions més complexes.
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Objectius del curs - Merit School Nivell 9

Programa de curs 9A

Usar i combinar amb fluïdesa construccions gramaticals complexes com a temps verbals, oracions condicionals i de 
participi, desitjos i preferències en diversos contextos.
Deduir el significat del nou vocabulari pel seu context sobretot a nivell d'expressions idiomàtiques i de metàfores.
Usar amb major domini una gamma més àmplia de vocabulari complex sobretot a nivell d'expressions idiomàtiques, 
metàfores, phrasal verbs i descripcions més elaborades.
Expressar-se amb fluïdesa sobre diversos temes abstractes.
Desenvolupar una conversa amb fluïdesa utilitzant una gamma àmplia de tècniques i característiques pròpia de la 
conversa com fer aproximacions, expressar acord, desacord, incertesa i interès, etc.
Entendre una àmplia gamma de textos escrits i orals llargs i autèntics sobre diversos temes actuals i abstractes.
Escriure cartes formals, propostes i crítiques d'entre 300-350 paraules.
Practicar els diferents tipus de tasca de totes les parts de l'examen Proficiency (CPE) de Cambridge English i
preparar-se per afrontar l'examen en la propera convocatòria.

Parafrasejar
Crear interès
Causa i efecte
Usar adverbis oracionals
Tècniques de persuasió
Llenguatge evaluatiu

Funcions comunicatives

Descriure personatges i trames
Col·locacions amb: memory
Marcadors de discurs: generalitzacions i excepcions
Expressions relacionades amb els animals
Estil formal i informal
Préstecs d'altres idiomes
Descriure comportament
Col·locacions amb: risk i danger
Fòbies
Expressions relacionades amb l'esport

Vocabulari
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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

Metodologia

Procediment d’avaluació

Llibre: Cambridge English Proficiency Masterclass (Oxford University Press)
Material audiovisual, exercicis i activitats pràctiques de reforç, a banda del llibre emprat a classe.

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.

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.

Exàmens oficials de Cambridge

Aquesta és la primera part del nivell 9. Al final de la segona part existeix la possibilitat de presentar-se per a l'examen oficial 
de Cambridge English Proficiency (CPE). Durant la segona part oferim l'oportunitat de fer un examen MOCK per avaluar si 
té el nivell per afrontar el Proficiency.

Temps verbals narratius
Formes verbals passats per expressar el present i el futur
Clàusules de temps
Oracions cleft
Verbs modals del passat
L'aspecte perfecte
Clàusules definides i indefinides
Verbs d'estat
Clàusules reduïdes

Gramàtica


