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SALUTACIONS

El nivell  avançat, tal i com 
es defineix al Marc Europeu 
Comú de Referència – MECR 
(2001)  representa un pas im-
portant pel que fa al domini 
d’una llengua estrangera.

L’aprenent que ha assolit 
aquest nivell és capaç de par-
ticipar amb desimboltura en un 
discurs de caràcter social i té un 
grau de consciència lingüística 
que li permet controlar i corre-
gir errors i mancances. L’obten-
ció del certificat de nivell avan-
çat a les EOI, calibrat amb el nivell B2 del MECR, 
acredita: 

“la capacitat d’utilitzar l’ idioma de forma 
fluida  i amb eficàcia en situacions habituals i 
més específiques que requereixin comprendre, 
produir i tractar textos orals i escrits conceptual-
ment i lingüísticament complexes, en una varie-
tat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic 
ampli encara que no gaire idiomàtic i que tractin 
sobre temes generals, actuals o propis 
del camp d’especialització del parlant” 
(Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual 
s’estableix l’ordenació i el currículum 
dels ensenyaments d’idiomes de règim 
especial) 

Per tal de donar resposta a les necessi-
tats d’aquells aprenents que tant per raons 
personals com per raons professionals volen 
anar més enllà en els seus aprenentatges i 
cursar un nivell superior, les escoles oficials 
d’idiomes han posat en marxa un pla experi-
mental per a cursar un nivell superior al nivell 
avançat (B2), per a alemany, anglès i fran-
cès: el nivell C1. 

El nivell C1 és un curs d’actualització i especi-
alització que té com a referència les competènci-
es pròpies del nivell C1, segons es defineix aquest 
nivell en el MECR per a aquest nivell. Té una 
durada mínima de 130 hores lectives, en un únic 
curs acadèmic. 

L’assoliment d’aquest ni-
vell suposa:

“la capacitat d’utilitzar 
d’idioma amb flexibilitat, efi-
càcia i precisió en tot tipus 
de situacions, en els àmbits 
personals, públic, acadèmic i 
professional, que requereixin 
comprendre i processar tex-
tos orals i escrits extensos i 
complexos, en diverses varie-
tats estàndard de la llengua, 
amb un repertori d’estruc-
tures i de lèxic ampli i que 

tractin sobre temes tant abstractes com concrets, 
encara que l’alumne no hi estigui familiaritzat” 
(Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny)

Per consultar la informació sobre els objectius 
generals i per destreses, i els continguts del currí-
culum del nivell C1: http://www.xtec.cat/web/curri-
culum/idiomes/curriculum

Atès el caràcter d’especialització que represen-
ta aquest nivell,  l’alumne ha de fer un important 

pas qualitatiu en el seu procés d’aprenentat-
ge de d’idioma i en la seva dedicació acadè-
mica. Cursar aquest nivell pressuposa que 
l’aprenent ha assolit un alt grau d’autonomia, 
i requereix una dedicació en hores d’estudi 
i pràctica de les diferents habilitats fora de 
l’aula d’un mínim equivalent a les hores lec-
tives per tal d’acomplir els objectius fixats. 
Al llarg del curs, el professor guiarà  l’alum-
ne per tal de facilitar el treball sistemàtic en 
la llengua objecte d’estudi: lectura de dife-
rents tipus de textos (literaris, periodístics, 
d’assaig...), sobre diferents temàtiques; au-
dició de textos de diferent tipologia a través 
de mitjans diversos (ràdio, televisió, cine...); 

i aprofitament de totes les oportunitats a l’abast  
per interactuar de forma escrita i oral amb d’altres 
aprenents o amb nadius.

L’alumnat que supera la prova final de certifi-
cació obté el títol de nivell C1, expedit pel Departa-
ment d’Ensenyament. 

Més enllà del nivell  avançat (B2) a les 
escoles oficials d’idiomes: el nivell C1
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Durant el curs 2012-13 el Departament d’Ense-
nyament ha implantat, a títol experimental, el ni-
vell C1 per a alemany, anglès i francès en 18 EOI de 
Catalunya. En un primer balanç de l’experiència i a 
partir de les informacions recollides, tant el profes-
sorat com l’alumnat manifesten la seva satisfacció 
per haver assumit el repte d’ésser pioners i fan pa-
lès l’esforç i l’entusiasme amb què s’hi han enfrontat. 

Així mateix, posen de relleu el salt que el nivell C1 
representa respecte dels cursos ordinaris fins a cin-
què. A continuació s’inclouen alguns comentaris, tant 
de professors com d’alumnes, que com es pot veure 
són coincidents.

  

“Moltes hores de dedicació fora de classe!”

“He après molt de llengua !”

“Ui això no és cinquè curs,.... cal canviar el 
“xip”. El nivell d’exigència és molt alt”

“No es tracta de fer-ho per fer-ho, costa 
molt!”

“T’ha d’agradar molt la llengua!” “Si no tens 
molt interès en la llengua, no el facis, perquè 
suposa un esforç important”.

“Ara m’adono l’important que són les estratè-
gies d’aprenentatge!”

“El compromís és imprescindible”

“No és tracta només d’estudiar només,... són 
hores de vol: llegint, escoltant, parlant,...”

“És un salt molt gran en les habilitats d’ús de 
la llengua; no és un sisè, ni una “continuïtat””

“El nivell C1 requereix un alt grau d’autono-
mia de l’aprenent per tal d’aconseguir fer el salt 
més enllà de B2 amb èxit””

Alumnes Professors
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