
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Obert de Catalunya 

Concreció Curricular dels Ensenyament 
d'Idiomes 

(Anglès)

Codi CCCID (Anglès) Concreció Curricular d'Idiomes 
  (Anglès) 

1/32
Versió 01

Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Obert de Catalunya 

1. Introducció       

L'aprenentatge d'idiomes és una opció o una necessitat de formació contínua per a un 
gran nombre d'aprenents adults. La millora en el coneixement d'idiomes s'ha 
d'inscriure en el marc de les polítiques del Consell d'Europa, i els nivells de 
competència a assolir es defineixen d'acord amb els nivells fixats en el Marc Europeu 
Comú de Referència per a les Llengües. 

Les escoles oficials d'idiomes amb la seva oferta per a estudiants oficials i lliures han 
estat tradicionalment els llocs d'aprenentatge per a aquest tipus d'ensenyaments. 
Tanmateix, degut a la limitació de places, a molta gent li és impossible de matricular-
s'hi. Molta altra per limitacions de temps o per distància, ja ni és planteja d'accedir a 
l'oferta presencial de les EOIs. És en aquest context que s'inscriu l'ensenyament 
d'idiomes a l'Institut Obert de Catalunya. 

L'IOC Idiomes és l'oferta educativa de les Escoles Oficials d'Idiomes d'anglès no 
presencial en la modalitat online, integrada a l'Institut Obert de Catalunya, per tal de 
facilitar l'extensió de l'oferta per tot el territori i garantir la qualitat dels ensenyaments.

L'IOC Idiomes assegura la formació del seu alumnat amb l'objectiu que aquest 
assoleixi progressivament el nivell bàsic i el nivell intermedi de les Escoles Oficials 
d'Idiomes i organitza els exàmens per a l'obtenció de les certificacions oficials 
corresponents.

2. Objectius generals i per destreses de l'ensenyament d'idiomes per als nivells 
bàsic i intermedi

D'acord amb el que marca el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix 
l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, la finalitat 
d'aquests ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat en l'ús efectiu de la llengua 
com a vehicle de comunicació general fora de les etapes obligatòries del sistema 
educatiu.

Aquests ensenyaments d'idiomes també volen fomentar el plurilingüisme en la societat 
catalana, prioritzant les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes en la seva vida 
adulta, tant pel que fa a l'adquisició o perfeccionament del coneixement d'idiomes com 
a la certificació dels seus nivells de competència en l'ús d'aquests idiomes.

Nivell bàsic

Té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma de manera 
suficient, receptivament i productivament, tant en la forma parlada com escrita, com 
també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i de 
necessitat immediata que requereixin comprendre i produir textos breus, en llengua 
estàndard, que tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que 
continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
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L'assoliment d'aquesta finalitat comporta la consecució dels següents objectius, 
generals i per destreses:

Objectius generals 

Adquirir l’habilitat o capacitat de: 

1. Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer 

ús de la llengua com a mitjà de comunicació i d’expressió personal, per tal de satisfer 

necessitats bàsiques de la vida quotidiana. 

2. Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals, 

per construir els nous aprenentatges. 

3. Aprofitar totes les ocasions possibles d’exposició i interacció amb la nova llengua, 

incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació. 

4. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin resoldre situacions de 

comunicació en els contextos més habituals. 

5. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin avaluar i continuar 

l’aprenentatge de l’idioma un cop superat el Nivell bàsic. 

6. Adoptar una actitud oberta davant d’elements o situacions no característiques de la 

llengua pròpia que apareguin en el discurs. 

Objectius per destreses     

1. Expressió i interacció oral 

Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de 

la vida quotidiana. 

Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació 

habituals i en converses curtes, amb la col·laboració d’una persona interlocutora. 

Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en 

situacions de la vida quotidiana. 

2. Expressió i interacció escrita 

Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida 

quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant 

frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics. 

3. Comprensió oral 

Comprendre l’essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i 

certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per 

satisfer necessitats bàsiques. 
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Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per 

mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones 

condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments. 

4. Comprensió lectora 

Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, 
amb l’ajut del context i del suport visual i icònic. 

Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats 

bàsiques de la vida quotidiana. 

Nivell intermedi 

El nivell intermedi té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma 
amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant de forma parlada 
com escrita, així com per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions 
quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una 
varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no 
gaire idiomàtic, i que tractin sobre temes generals, quotidians i en els quals es té un 
interès personal. 

L’assoliment d’aquesta finalitat comporta la consecució dels segënts objectius, 
generals i per destreses: 

Objectius generals 

Adquirir l’habilitat o capacitat de: 

1. Utilitzar l’idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en 

situacions d’aprenentatge i com a mitjà d’expressió personal. 

2. Identificar les característiques principals de la llengua objecte d’aprenentatge per 
contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan s’escaigui. 

3. Optimitzar les oportunitats d’exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les 
que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació, per ampliar i 
consolidar els coneixements de l’idioma, dins i fora de l’aula. 

4. Ampliar les estratègies comunicatives i d’aprenentatge adquirides en el nivell 
anterior. 

5. Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés 
d’aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius assolits. 

6. Prendre consciència que l’aprenentatge d’una llengua demana voluntat i dedicació, i 
requereix un treball constant i sistemàtic. 

Objectius per destreses 

1. Expressió i interacció oral 

Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant 

els punts importants amb força precisió. 
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Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre 

temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials. 

Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i 

d’aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar 

sentiments. 

2. Expressió i interacció escrita 

Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes 
generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa. 

Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats 

adequats a cada tipus de text. 

3. Comprensió oral 

Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment 
identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat 
amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara. 

Comprendre l’essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre 
temes de la vida quotidiana i del seu interès. 

4. Comprensió lectora 

Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa 
longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa. 

3. Criteris metodològics

Per entendre la metodologia de l'IOC Idiomes cal referir-se a la seva creació. El 
Departament d'Ensenyament n'era conscient de la necessitat d'oferir un ensenyament 
d'idiomes de qualitat per a persones adultes que per raons territorials o de manca de 
temps no podíen aprofitar l'oferta de les Escoles Oficials d'Idiomes. La decisió va ser 
confiar l'IOC Idiomes l'organització del projecte, tot aprofitant l'experiència de l'Institut 
en ensenyaments en línia , juntament amb l'estructura dels estudis, el currículum i la 
capacitat pedagogica de les EOIs de Catalunya.

Per als materials online del curs, així com per a la contractació del professorat, el 
Departament va convocar un concurs públic, com a resultat del qual, Cambridge 
University Press amb el seu mètode Touchstone Online va emportar-se l'adjudicació.

Per aquestes raons, l'actual metodologia de treball de l'IOC Idiomes contempla:

• La coordinació entre l'IOC i Cambrdige, l'acompanyament pedagògic i tutorial 
de l'alumnat i els documents per a professorat o alumnat.

• Les orientacions d'aprentatge que guien el projecte IOC Idiomes, on 
necessàriament han de confluir la metodologia de les Escoles Oficials 
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d'Idiomes i la del campus d'idioma Touchstone Online: en aquesta secció – 
Criteris metodològics – descriurem el mètode del curs Touchstone Online, 
mentre que en la següent – Currículum i estructura dels estudis – quedarà 
descrit el model d'aprenentatge que guia els objectius, els continguts i les 
competències del currículum de les Escoles Oficials d'idiomes.

La coordinació entre l'IOC i Cambridge, l'acompanyament pedagògic i 
tutorial de l'alumnat i els documents per a professorat o alumnat

Les persones 

L'alumnat és el centre del projecte IOC Idiomes. El currículum de les Escoles Oficials 
d'idiomes a part d'un aprenentatge de l'idioma centrat en l'alumnat contempla 
continguts estratègics i actitudinals que afavoreixin l'aprenentatge actiu, transferible a 
altres àmbits de la vida dels alumnes més enllà de l'estudi dels idiomes.  En aquest 
sentit, comparteix objectius amb el Projecte Educatiu de l'IOC quant a flexibilitat, 
atenció personalitzada i aprenentatge compartit i significatiu.

La direcció de l'IOC participa en totes les decisions com a responsable últim, aportant 
la seva experiència com a professor i gestor d'ensenyaments en línia. 

L'Àrea d'ensenyament d'idiomes del Departament d'ensenyament assessora 
l'equip directiu de l'IOC Idiomes pel que fa a qüestions currículars i d'elaboració de 
proves de certificat. 

L'equip directiu de l'IOC Idiomes gestiona l'IOC Idiomes en l'àmbit acadèmic i 
administratiu. Aquest equip es coordina pemanentment, d'una banda amb l'Àrea 
d'ensenyament d'idiomes del departament d'ensenyament, de l'altra, amb l'equip de 
Touchstone online, encarregat de gestionar el projecte per part de Cambridge.

L'equip de l'IOC Idiomes s'encarrega també de la dinamització de l'espai Moodle, 
Atenció a l'alumnat d'idiomes. 

La coordinació de Touchstone Online amb l'ajut dels coordinadors de professorat, 
s'encarrega de planificar els cursos en el campus d'idioma. Això en les seves 
vessants, tutorial, acadèmica i documental. Aquesta coordinadora no pren cap decisió 
que no hagi estat orientada prèviament per l'equip directiu de l'IOC Idiomes.

Dins de les tasques de la coordinadora, s'inclou la gestió del suport tècnic de 
Cambridge per assumptes tècnics que tinguin a veure amb la plataforma LMS 
(Learning Management System).

Els coordinadors de professorat donen suport directe al professorat en qüestions 
pedagògiques i asseguren el funcionament de les aules d'idioma segons les 
orientacions dels plans de treball i de la resta de documentació de l'IOC Idiomes.,  
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El professorat acompanya l'alumnat, duent a terme tasques tant pedagògiques com 
d'orientació i tutoria, entre les quals, informar sobre la conveniència de determinats 
canvis de nivell durant les primeres dues setmanes del curs; informar sobre el Pla de 
treball; informar del sistema d'avaluació i del mètode de correcció; ajudar l'alumnat a 
planificar l'aprenentatge individual i cooperatiu, per tal que no es produeixin situacions 
d'angoixa o abandonament; decidir sobre l'avaluació final de l'alumne excepte per als 
mòduls de prova de certificat. 

Els documents per al professorat

Donada la naturalesa de l'IOC Idiomes, alguns d'aquests documents marc són en 
català i altres són en anglès.

Currículum de les Escoles Oficials d'idiomes: Decret 4/2009, de 13 de gener, pel 
qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim 
especial és el referent absolut de les Programacions d'idiomes, així com de les proves 
de certificat de nivell bàsic i intermedi de l'IOC Idiomes.

Pla de treball:  l'elabora l'equip directiu de li'IOC Idiomes en cooperació amb la 
coordinació de Cambridge,  a l'inici de cada semestre i és l'eina que planifica  
l'aprenentatge de l’alumnat. Conté els continguts i les activitats organitzades i 
temporitzades, es proposa la metodologia de treball, els recursos, els criteris i el 
calendari d'avaluació. 

Tasques de la coordinació general i de la coordinació de professorat: descripció 
detallada de les tasques pròpies de la coordinació general i de la coordinació de 
professorat de Cambridge.

Guia bàsica de professorat: descripció dels procediments d'aula, de les tasques del 
professorat i de la tipologia de missatges que els professors trobaran en el document 
Models de missatge.

Models de missatge: llistat exhaustiu dels models de missatge que els tutors hauran 
d'activar a les seves aules durant el curs.

Tutor's Manual: guia de professorat per a la plataforma d'ensenyament en línia de 
Touchstone.

Procedure for Level Changes and Mitigating Circumstances: descripció de dos 
protocols. El primer, per tal de fer possibles els canvis de nivell durant les primers dues 
setmanes de classe. El segon, per permetre l'alumnat afectat per alguna incidència 
justificada documentalment, de lliurar treballs o realitzar proves en dates diferents que 
les de la resta.

Performance and Assessment Criteria: taules descrivint els criteris de correcció per 
tal d'avaluar l'expressió oral i l'expressió escrita en els lliuraments dels alumnes
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Tutor Feedback: instruccions orientades a unificar el contingut i l'estil gràfic des dels 
comentaris del professorat als lliuraments de l'alumnat.

Feedback Unit Test: model per afegir un comentari explicatiu a les respostes 
correctes i incorrectes que els alumnes veuen després d'acabar una prova final 
d'unitat. Les proves finals d'unitat es consideren eines d'avaluació i aprenentatge,  a 
diferència de la prova final de mòdul, que té com a únic objectiu l'avaluació final.

Assessment Summary: guia per al professorat sobre l'avaluació del curs, amb una 
descripció de les activitats que són avaluables per aquest i de les que avalua 
automàticament la plataforma Touchstone. Inclou criteris específics d'avaluació del 
portafoli, dels enviaments de les eines de veu i de la participació en els fòrums d'aula.

Gradebook Summary: el Gradebook és la part de la plataforma Touchstone on 
l'alumnat segueix el seu progrés acadèmic. Aquest document és una petita guia 
perquè el professorat configuri la seva entrada de notes d'acord amb el mètode 
d'avaluació del pla de treball.

Els documents per a l'alumnat 

Aquests documents es troben a l'espai Atenció a l'alumnat d'idiomes i a les aules 
Touchstone.

Per aprofitar millor el curs des del primer dia: breu mapa de ruta d'inici de curs, 
explicació de la documentació a trobar en l'espai Atenció a l'alumnat d'Idiomes, i 
descripció de les tasques principals del tutors/professors.  

Què sabré fer quan acabi el nivell bàsic a 2B?: els objectius generals i per 
destreses del nivell bàsic perquè l'alumnat visualitzi cap a on el porten els quatre 
primers mòduls de l'IOC Idiomes.

Què sabré fer quan acabi el nivell intermedi a 3B?: els objectius generals i per 
destreses del nivell intermedi perquè l'alumnat visualitzi cap a on el porten els sis 
mòduls de l'IOC Idiomes.

Guia de l'estudiant IOC Idiomes/Touchstone: extens manual d'ús de la plataforma 
d'idiomes (LMS-Learning Management System), així com de la metodologia emprada 
en el curs i del sistema d'avaluació.

Tocuhstone online. Preguntes més freqüents: llistat de respostes cobrint possibles 
dubtes de l'alumnat quant a navegació i ús del curs online.

Vista ràpida de pantalles per nivells: breu document amb les pantalles bàsiques del 
mètode perquè pugui fer-se'n ús com a guia d'inici.
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Mapa de curs amb dates clau per nivells: extracte entenedor del pla de treball, amb 
les dates clau per al lliuraments d'activitats avaluables, per a l'obertura de proves finals 
d'unitat i de la prova final de mòdul. Aquest mapa inclou també les dates quan el 
professorat ha de fer arribar a les aules, els seus comentaris i correccions.

Continguts d'aprenentatge per nivells: extracte entenedor del pla de treball, amb els 
continguts detallats de totes les unitats del mòdul.

Material complementari (per nivells): petita llista de llibres per practicar les 
destreses lingüístiques i de llibres de lectura, per als alumnes que vulguin expandir el 
seu aprenentatge amb materials alternatius als de la plataforma online. 

Pautes de redacció: consells pautats per a planificar, redactar i revisar els textos 
escrits.

Eines de veu: document d'ajut tècnic, eminentment visual per a les tasques de 
gravació de veu de les aules del campus d'idioma. 

Criteris d'avaluació del portafolis: el portafolis el formen el conjunt de tasques 
escrites de l'aula d'idioma. Com a part del procés d'escriptura,  el professorat comenta 
cada enviament dels alumnes. Per mitjà d'aquest document, l'alumnat entén quins són 
els criteris que guien els comentaris dels professors. 

Explicació del Dossier: el Dossier el formen un conjunt d'activitats d'ampliació 
destinades a proporcionar la pràctica específica necessària per a a la superació de les 
proves presencials de certificat bàsic i intermedi. Aquest document descriu en detall 
aquest conjunt d'activitats. 

Criteris d'avaluació del Dossier: Per mitjà d'aquest document, l'alumnat entén quins 
són els criteris en què es basen els comentaris que el professorat fa de les tasques 
parlades i escrites del Dossier.

Metodologia de les Escoles Oficials d'Idiomes i la del campus d'idioma 
Touchstone Online

La metodologia de treball de les Escoles Oficials d'Idiomes, a la qual s'afegeix la 
general de l'IOC especificada en el seu Projecte Educatiu de Centre, es detalla en el 
punt 4 d'aquest projecte currícular: currículums, estructura dels estudis i 
certificats.

Touchstone Online

Touchstone Online és un curs basat en corpus. Ofereix una metodologia per a la 
presentació de la llengua i activitats de pràctica personalitzades, i proporciona 
oportunitats d’aprenentatge col·laboratiu i interactiu. 
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Touchstone Online es basa en la interacció
Touchstone Online incorpora autentiques tasques productives basades en la 
interacció. Cada una de les lliçons disposa de com a mínim una activitat ”Sobre tu” en 
la qual els estudiants interactuen utilitzant diferents eines de Web 2.0 (eines de veu i 
fòrums), així com una activitat a "El meu bloc". Els estudiants comparteixen el seu 
treball amb el professor i amb un grup de companys més gran i se’ls anima a llegir i 
respondre als missatges dels seus companys. Els estudiants també poden 
“interactuar" amb el programa a partir de jocs de simulació en vídeo i poden gravar i 
comparar les activitats, la qual cosa els permet beneficiar-se d’un aprenentatge 
interactiu encara que treballin de manera independent. 

Personalitza l’experiència d’aprenentatge
Les eines Web 2.0 s’utilitzen per ajudar en la personalització de les activitats “Sobre 
tu” i “El meu bloc”, les quals preparen a l’alumne per a la interacció oral i escrita en 
línia (blocs personalitzats, sales de xat, fòrums i eines de veu). S’anima als estudiants 
a personalitzar el seu aprenentatge no nomes ajudant-los en la seva comprensió, si no 
també creant un registre personal de tot allò que han aconseguit. Aquest registre 
personal crea un dossier o portfolio de l’alumne que recull l’evolució de l’aprenentatge 
de l’alumne en el programa. 

Promou l’aprenentatge actiu i inductiu
Es repta als estudiants a observar i descobrir les estructures objectiu abans de 
presentar-les formalment. L’ús del vídeo i d’activitats graduals modelen la llengua i 
guien l’estudiant en aquest procés, proporcionant-li un accés preparat per als autèntics 
models de la llengua. Els estudiants poden tornar a reproduir les presentacions i tornar 
a fer les activitats tantes vegades com vulguin, la qual cosa els permet aprendre de 
manera activa i inductiva al seu ritme. 

Touchstone Online anima als estudiants a ser alumnes independents
Touchstone Online fomenta l’aprenentatge independent. El procés de desenvolupar 
alumnes actius i independents és fa de diverses maneres. Se centra en un enfocament 
d’aprenentatge lineal, gradual i controlat, la qual cosa vol dir que no es deixa cap 
estudiant confós ni es proposen activitats massa descoratjadores o massa complexes. 
L’enfocament basat en tasques ajuda a construir confiança, motivació i un sentit 
d’assoliment. 
Els alumnes practiquen la llengua d’arribada en un entorn segur i amb ajuda. Aquest 
entorn “segur” és especialment adequat per a àrees com la pronunciació on, per 
exemple, un alumne amb poca confiança en sí mateix pot ser que sigui reticent a 
participar en una classe presencial. 

Touchstone Online reconeix la importància de revisar i reciclar
La llengua es revisa i es recicla constantment en totes les lliçons, unitats i nivells de 
Touchstone Online. Els estudiants poden treballar al seu propi ritme i repetir les 
activitats o revisar la llengua nova tan sovint com vulguin. També se’ls demana que 
demostrin el seu progrés i avaluïn la seva feina a partir d’activitats especifiques en 
determinats moments del curs. Degut a la naturalesa en línia dels materials, és 
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possible garantir encara més el reciclatge d’estructures amb els estudiants, 
especialment en nivells baixos, fomentant l'aparició d'estructures gramaticals i de 
vocabulari molt més sovint del que es podria fer en un aula. 

La tasca del tutor de Touchstone online
D'acord amb el calendari del Pla de treball, el tutor es el responsable d'escoltar els 
enviaments de veu de l'alumnat i llegir amb atenció els enviaments escrits de 
l'alumnat, observar, comentar i corregir; oferir models de llenguatge alternatius i 
estratègies d'aprenentatge. Aquest és un feedback de grup, que es complementa amb 
les consultes individuals que els alumnes adrecen als tutors per correu electrònic.
El tutor llegeix amb atenció les entrades escrites al Fòrum d'alumnat i hi participa 
regularment. Aquesta participació proporciona a l'alumnat models lingüístics vàlids en 
un context concret.
El tutor contesta amb puntualitat els dubtes plantejats al fòrum de dubtes lingüístics. 
El tutor observa i corregeix els errors que es repeteixin amb més freqüència en el grup, 
després de cada enviament escrit al bloc, de cada enviament de veu a les eines de 
veu i de cada prova final d'unitat.

La metodologia emprada en el curs d'anglès Touchstone online es basa en els  termes 
que definim a continuació:

Conjunt d’activitats 
Un conjunt d’activitats és un grup d’activitats format per tasques graduals o scaffolded, 
especialment dissenyades per a guiar a l’estudiant cap a un aprenentatge lingüístic 
correcte a partir del self study o autoaprenentatge. Està format per una sèrie de 
pantalles en el Touchstone Online Course que tenen un resultat d’aprenentatge o 
learning outcome subjacent. 

Tipus d'activitat 
Tipus d’activitats o “tipus de tasques” fa referència a diferents patrons utilitzats per 
ensenyar i practicar la llengua a Touchstone Online, com per exemple, arrossegar, 
acabament de frases, preguntes d’elecció múltiple, etiquetat de files, etc. 

Aprenentatge autònom 
Un aprenentatge autònom o un enfocament d’“aprenentatge independent” anima als 
estudiants a responsabilitzar-se del seu propi aprenentatge. Aquest enfocament es 
fomenta a tot el curs Touchstone Online. 

Eines síncrones / asíncrones 
Les eines asíncrones, com per exemple el Bloc i els Fòrums permeten als estudiants 
interactuar entre ells en qualsevol moment. No cal que els estudiants iniciïn sessió al 
LMS al mateix temps. Poden penjar missatges sobre temes i respostes a missatges 
dels seus companys sempre que vulguin o ho necessitin. 
Les eines síncrones, com per exemple el Xat, permeten als estudiants interactuar 
entre ells si inicien sessió al LMS al mateix temps (en "temps real"). Igual que en altres 
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llocs de la xarxa social a Internet, aquesta funció permet als estudiants escriure’s 
missatges instantanis entre ells. 

Bloc 
Un bloc (en anglès, blog per la contracció de “web log”) és un tipus de diari en línia, 
que normalment algú actualitza amb entrades regulars, comentaris, descripcions 
d’esdeveniments o altre tipus de materials com gràfics o vídeos. 

Aprenentatge col·laboratiu 
L’aprenentatge col·laboratiu fa referència a les activitats en que els estudiants realitzen 
una tasca comuna, on cada individu depèn i és responsable dels altres alumnes. Les 
activitats d’aprenentatge col·laboratiu a Touchstone Online inclouen les activitats de El 
meu bloc i les discussions dels Fòrums. 

Activitats comunicatives 
L’ensenyament del llenguatge comunicatiu té un paper fonamental en l’aprenentatge 
d’una llengua, on l’objectiu principal és la competència comunicativa, o utilitzar la 
llengua del "món real" per comunicar-se de manera significativa. Touchstone Online 
posa especial èmfasi en l’enfocament comunicatiu o communicative approach. 

Enfocament comunicatiu
L’enfocament comunicatiu en l’ensenyament d’una llengua fa referència als processos 
de comunicació autèntica, com per exemple utilitzar la llengua de manera adequada 
en diferents tipus de situacions; utilitzar la llengua per fer diferents tipus de tasques; i 
utilitzar la llengua per interactuar socialment amb la resta de persones.

Facilitar
Facilitar significa "fer fàcil" o "facilitar un procés". La funció del professor és facilitar el 
procés d’aprenentatge autònom o autonomous learning fomentat a Touchstone Online. 
El professor ha de guiar, no dirigir, i oferir estratègies als alumnes perquè descobreixin 
per ells mateixos.

Fòrum
Un fòrum d’Internet, o taulell de missatges, és un espai de discussió en línia.

Granular
L’ensenyament a Touchstone Online es basa en un enfocament granular. Això vol dir 
que els punts d’ensenyament es divideixen en petits trossos més assimilables per a 
l’alumne.

Inducció (Aprenentatge inductiu)
A vegades també anomenat “aprenentatge conceptual”, l’aprenentatge inductiu és 
quan inicialment no s’explica a l'estudiant com funciona un aspecte determinat de la 
llengua (per exemple, no se li explica una norma gramatical) i han de descobrir-ho a 
partir del seu ús. A Touchstone Online, el conjunt d’activitats “Desxifra-ho” o “Figure it 
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out” fomenta aquesta forma d’aprenentatge atès que l’estudiant, a partir de les tasques 
que resol, determina com funciona la llengua.

Interactiu
Les activitats interactives impliquen que l’estudiant s’ha de comprometre amb el 
material. Les activitats de Touchstone Online obliguen a l’estudiant a reflexionar 
activament sobre l’ús de la llengua i a aplicar-lo de manera coherent.

Escoltar per entendre el sentit
Escoltar per entendre el sentit és una habilitat de la llengua semblant a la lectura 
ràpida o skimming. Fa referència al fet d’obtenir una idea general d’allò que l’estudiant 
escolta.

Escoltar per obtenir informació específica
Escoltar per obtenir informació específica és una habilitat de la llengua semblant a la 
recerca d’informació concreta o scanning. Exigeix que l’estudiant se centri en allò que 
escolta i identifiqui la informació clau, com per exemple, un número de telèfon, una 
data o una hora.

Resultats d'aprenentatge
Cada lliçó de Touchstone Online té uns resultats d’aprenentatge específics. Aquests 
són els objectius d’aprenentatge, o objectius, que defineixen què serà capaç de fer 
l'estudiant al final de la lliçó. També s’anomenen capacitats lingüístiques i són 
implícites en cada grup d’activitats.

Rutes d’aprenentatge
Una ruta d’aprenentatge fa referència a la seqüència d’activitats escollida per guiar els 
estudiants cap al resultat d’aprenentatge o learning outcome que es vulgui.

LMS (Learning Management System)—Entorn Virtual d'Aprenentatge
Un Entorn Virtual d'Aprenentatge és un tipus de programari que permet als professors 
configurar cursos, controlar el progrés, crear informes, administrar avaluacions i 
fomentar l’aprenentatge col·laboratiu. Touchstone Online s’ofereix a través de l'Entorn 
Virtual d'Aprenentatge de Cambridge University Press.

Reciclar la llengua
El reciclatge de la llengua és una tècnica d’ensenyament que s’utilitza per practicar i 
revisar un punt clau de la llengua. Els estudiants es troben la llengua que aprenen en 
molts tipus d’activitats diferents per tal que s’acostumin a reconèixer-la i a utilitzar-la.

Gradació o scaffolding
La gradació o scaffolding és una estratègia instructiva que ajuda a l’estudiant, limitant 
la complexitat de l'activitat i eliminant gradualment aquests límits a mesura que 
adquireix el coneixement, les habilitats i la confiança. Els conjunts d’activitats de 
Touchstone Online permeten que l’alumne avanci en qualsevol àrea de contingut nou 
amb una construcció gradual de la seva confiança i del coneixement abans d’exposar-
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se a exercicis més complexos. En una classe presencial, aquesta funció l’adoptaria el 
professor; Touchstone Online garanteix que l’estudiant tingui tota l'ajuda necessària 
mentre aprèn la nova llengua en línia.

Recerca d’informació concreta o Scanning
L’habilitat de lectura anomenada scanning s'utilitza quan l’estudiant necessita 
identificar ràpidament informació específica en un text.

Autoaprenentatge
A vegades també anomenat “aprenentatge autodirecte”, l’autoaprenentatge o self 
study és un mitjà d’aprenentatge que té lloc fora de la classe tradicional. Touchstone 
Online guia els estudiants a través d’un programa d’autoaprenentatge integral que 
proporciona comentaris sobre la seva feina, registra els assoliments, els ajuda a veure 
on han de millorar i els ofereix oportunitats per tornar a visitar els apartats de la llengua 
que tenen fluixos.

Lectura general o Skimming
Skimming és una habilitat de lectura en que l’estudiant llegeix un text simplement per 
obtenir-ne les idees generals; aquest procés també s'anomena "llegir per entendre el 
sentit" o "reading for gist".

Programa d'aprenentatge o Walkthrough
El Programa d’aprenentatge o Walkthrough és una guia, semblant a un manual 
d’usuari, que descriu i explica totes les parts que fan que un producte funcioni. El 
nostre Walkthrough per a Touchstone Online utilitza la Unitat 4 del Nivell 1 per il·lustrar 
el programa.

Web 2.0
Web 2.0 és un terme que s’utilitza per descriure un conjunt determinat d’eines que 
permeten que els usuaris es comuniquin per Internet. Inclouen la possibilitat de crear 
contingut, col·laborar, formar xarxes socials i participar en comunitats en línia.

4. Currículum, estructura dels estudis i certificats

Redactat del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el 
currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. 

El text en negreta descriu alguna particularitat de l'IOC Idiomes.

“La creixent diversitat lingüística que s’observa a l’Europa del segle XXI i, de retruc, les 
necessitats de la ciutadania d’adquirir diferents nivells de competència lingüística en 
diversitat d’idiomes, marquen l’enfocament d’aquests currículums. 

Per tal de fomentar i facilitar l’aprenentatge d’idiomes i contribuir a la millora de la 
comprensió entre ciutadans, i a la comunicació intercultural entre els pobles, s’han 
incorporat als currículums les recomanacions del Consell d’Europa tal com es 
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concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, tant en la seva 
estructura com en els seus continguts.” 

“L’estructura del currículum parteix de la consideració de la llengua com a instrument 
de comunicació entre cultures i comunitats. En la societat catalana, que compta amb 
una llengua pròpia, la catalana, a més de la llengua castellana, s’ha donat sempre una 
especial rellevància al fet d’afavorir les actituds de la ciutadania envers l’aprenentatge 
de llengües, la qual cosa es palesa en la pròpia estructuració dels continguts 
curriculars. 

Aquests currículums tenen com a premissa fonamental el context descrit i les 
característiques particulars de les persones destinatàries. L’enfocament en 
l’ensenyament de les llengües que se’n desprèn ha de conduir progressivament 
l’alumnat, persones adultes amb diversitat de necessitats, a la conscienciació i 
l’autonomia en els aprenentatges de llengües per tal de poder continuar-los al llarg de 
la seva vida, amb el suport de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

Per tot això es dóna especial rellevància a la definició de nivell i als objectius en clau 
competencial, i es prioritzen els continguts actitudinals que han d’afavorir els 
aprenentatges. ”

Els objectius generals, els objectius per destreses, i els de les competències 
generals: actituds, competència sociocultural, i estratègies i habilitats 
lingüístiques, s'han tingut en compte a l'hora d'escollir els materials 
d'aprenentatge de l'IOC Idiomes. Tant el nivell bàsic com l'intermedi es 
refereixen a aquests objectius i aquestes competències, amb el benentès 
que, els uns i les altres queden concretats per a cada mòdul d'anglès en els 
plans de treball i les programacions corresponents. 

Objectius

“El currículum de cada nivell inclou els objectius generals i els objectius per destreses 
que li són propis. Aquests objectius descriuen en termes competencials les habilitats i 
capacitats que cal assolir per completar amb èxit la finalitat de cada nivell.”

Continguts

“Els continguts s’han descrit d’acord amb la finalitat dels ensenyaments d’idiomes i els 
objectius generals i per destreses establerts per a cada nivell. Aquests continguts 
s’agrupen en dues grans categories, els corresponents a les competències generals i 
els de la competència lingüística comunicativa de cada idioma. 

Els diferents apartats que configuren la competència lingüística comunicativa – 
competència pragmàtica, competència discursiva i competència lingüística - consten 
de llistats d’ítems que es presenten de forma aïllada, encara que no s’ha d’interpretar 
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que s’hagin d’ensenyar i aprendre d’aquesta manera, sinó que s’han de relacionar 
entre ells per organitzar seqüències didàctiques. Aquesta tasca correspon a la 
concreció curricular que n’han de fer les escoles oficials d’idiomes. 

Aquests currículums s’han d’entendre, en definitiva, com la referència i la guia per a 
l’ensenyament, l’aprenentatge i l’avaluació dels diferents idiomes i nivells, i cal 
destacar que els objectius que s’hi estableixen per a cadascun constitueixen la 
referència a partir de la qual s’organitzarà l’avaluació. ” 

La concreció currícular per al nivell bàsic i intermedi de l'IOC Idiomes queda 
reflectida en els plans de treball i les programacions de cada mòdul.

Competències generals

“Els continguts de les competències generals són comuns a totes les llengües (només 
l'anglès a l'IOC Idiomes) , i s’han agrupat en quatre grans apartats. El primer, 
d’importància cabdal per a l’aprenentatge d’idiomes en l’edat adulta, és el de les 
actituds i inclou la descripció d’aquelles que afavoreixen l’èxit de l‘aprenentatge en 
general, d’aquelles que afavoreixen el procés d’aprenentatge d’una llengua i d’aquelles 
que afavoreixen l’adquisició d’una consciència intercultural. 

Els següents apartats fan referència a la competència sociocultural, que inclou els 
àmbits i els trets distintius de la societat i la cultura de la llengua que s’estudia, als 
continguts nocionals, i a les estratègies i habilitats lingüístiques. 

En aquest darrer apartat, el de les estratègies i habilitats lingüístiques, es distingeix 
entre les estratègies comunicatives per a l’ús de la llengua, tant per a la recepció com 
per a la producció, la interacció i la mediació, i les estratègies per a l’aprenentatge de 
la llengua que inclouen les estratègies cognitives, metacognitives i socioafectives.” 

Competència lingüística comunicativa

“Els continguts relatius a la competència lingüística comunicativa són específics per a 
les diferents llengües i s’articulen en tres grans apartats: la competència pragmàtica, la 
competència discursiva i la competència lingüística. 

En el moment de redactar aquest projecte, l'única llengua que s'està impartint a 
l'IOC Idiomes és l'anglès.

En l’apartat que fa referència a la competència pragmàtica s’inclouen els continguts 
relatius a les funcions i propòsits de la comunicació. L’apartat dedicat a la competència 
discursiva tracta l’organització del discurs, les diferents tipologies textuals i els àmbits 
d’ús tenint en compte els continguts relatius al text, entès com a unitat mínima de 
comunicació. L’apartat relatiu a la competència lingüística se centra en els elements 
formals de la llengua, que inclouen el lèxic i els aspectes semàntics, la morfosintaxi, 
l’ortografia i els aspectes gràfics, i la fonètica i la fonologia. ”
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Estructura i durada dels estudis d'anglès a l'IOC Idiomes

Nivell Bàsic (Té com a referència el nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència). 
Aquest nivell es distribueix en els següents mòduls semestrals:

• Modul 1A:70 hores.
• Mòdul 1B:70 hores.
• Mòdul 2A:70 hores.
• Mòdul 2B:70 hores. En acabar el mòdul, tindrà lloc la prova de certificació de 

nivell bàsic.

Nivell Intermedi (Té com a referència el nivell B1 del Marc Europeu Comú de 
Referència). Aquest nivell es distribueix en el següents mòduls semestrals:

• Mòdul 3A:70 hores.

• Mòdul 3B:70 hores. En acabar el mòdul, tindrà lloc la prova de certificació de 
nivell intermedi.

Certificats

L'IOC Idiomes i les Escoles Oficials d'Idiomes gestionen i administren les proves per 
obtenir els certificats oficials següents:

• El certificat de nivell bàsic (2B), que correspon al nivell A2 del Marc Europeu 
Comú de Referència.

• Al final del mòdul 2B de l'IOC Idiomes, l’alumnat es presentarà a una prova 
específica de certificació, gestionada i administrada pel Departament 
d'Ensenyament. Aquesta prova correspon a un nivell A2+ del Marc Europeu 
Comú de Referència i  als objectius del currículum de les EOI. 

• L'obtenció del certificat de nivell bàsic depèn de la superació d’aquesta prova, 
amb la qual cosa quedarà superat també el mòdul 2B. 

• Aquesta prova ha estat elaborada d'acord amb les prescripcions de la direcció 
general competent i té com a referència els objectius generals, els objectius per 
destreses i els continguts descrits al Decret 4/2009, de 13 de gener.

• L’alumnat que superi amb avaluació positiva la prova de nivell bàsic (al final del 
mòdul 2B) obté la certiicació acreditativa corresponent. 

• L’IOC ha d’expedir els certiicats del nivell bàsic. La qualificació global d’aquest 
certiicat és d’apte/apta. 

• El certiicat acreditatiu d’haver superat el nivell bàsic permet el pas al nivell 
intermedi de l’idioma corresponent, és a dir, al mòdul 3A. 

• El certificat de nivell intermedi (3B), que correspon al nivell B1 del Marc 
Europeu Comú de Referència.
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• L’IOC ha d’expedir el certiicat de nivell intermedi. Per a l’obtenció d’aquest 
certiicat és necessari superar una prova especíica de certiicació al final del 
mòdul 3B, en els termes següents: 

• L'organització i continguts els regula el Departament d’Ensenyament .

• Les proves han de mesurar el nivell de competència dels candidats i de les 
candidates en el domini i ús de l’idioma. 

• La qualiicació global del certiicat de nivell intermedi és d’apte/apta, seguida de 
la puntuació numèrica, total i per destreses. 

Les proves de certificat tenen com a referent principal el currículum de les Escoles 
Oficials d'idiomes, s'elaboren a partir de documents escrits i orals autèntics (extrets de 
premsa, televisió, cinema, etc...) i avaluen els diferents aspectes de la competència 
comunicativa:

• La comprensió oral.

• La comprensió escrita.

• Lús de la llengua.

• L'expressió i la interacció escrita.

• L'expressió i la interacció oral.

5. Accés als ensenyaments de l'IOC Idiomes

Per accedir a l'IOC Idiomes és requisit tenir divuit anys complerts en l'any natural en 
què es comencin els estudis.

Accés als diferents mòduls:
• Per accedir al mòdul 1A no cal acreditar cap nivell previ de coneixements, tot i 

haver d'inscriure's obligatòriament al test de nivell en el moment de formalitzar 
la preinscripció.

• Per accedir a qualsevol dels altres mòduls: 1B, 2A, 2B, 3A, 3B cal haver 
superat el mòdul immediatament anterior o haver acreditat un determinat nivell 
mitjançant el test o certificat d'EOI / That's English / Universitat Catalana/ESOL 
Cambridge, segons la taula: 
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NIVELL ACCÉS

IOC- IDIOMES

EOI That's English Universitats 
Catalanes

ESOL CAMBRIDGE

1B Certificat de Formació 
llengua Instrumental 
(Pla de 
l'Impuls).Primer nivell. 
Només els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

UOC : Certificat 
d'haver superat  el 
nivell A1.1. Només els 
tres anys anterioros al 
període de matrícula.

 

2A Certificat d'haver 
superat el primer 
nivell d'un curs 
oficial .

Certificat d'estiu 
d'haver estudiat 
segon o haver 
superat el 1B. Només 
els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

Certificat d'haver 
superat el primer 
nivell.

UOC : Certificat 
d'haver superat el 
nivell A1.2. Només  
els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

Certificat d'haver 
superat el primer 
nivell. Només els tres 
anys anterioros al 
període de matrícula.

2B Certificat de Formació 
llengua Instrumental 
(Pla de l'Impuls). 
Segon nivell. Només 
els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

Certificat d'estiu 
d'haver superat el 2A. 
Només els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

UOC : Certificat 
d'haver superat el 

nivell A2.1. Només els 
tres anys anterioros al 
període de matrícula.

3A Certificat d'haver 
superat el segon 
nivell de curs oficial .

Certificat d'estiu 
d'haver estudiat tercer 
o haver superat el 2B.
Només els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

Certificat d'haver 
superat el segon 
nivell

UOC : Certificat 
d'haver superat el 
nivell A2.2. Només els 
tres anys anterioros al 
període de matrícula.

Certificat d'haver 
superat el segon 
nivell. Només els tres 
anys anterioros al 
període de matrícula.

KET ( Key English 
test). Només els tres 
anys anterioros al 
període de matrícula.

3B Certificat de Formació 
llengua instrumental 
(Pla de l'Impuls) 
Tercer nivell. Només 
els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

Certificat d'estiu 
d'haver superat el 3A.
Només els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

UOC : Certificat 
d'haver superat el 
nivell B1.1. Només els 
tres anys anterioros al 
període de matrícula.

PET (Preliminary 
English Test). Només 
els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.
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L'alumnat que acrediti el domini de competències suficients mitjançant prova de nivell 
o acreditació pot incorporar-se a qualsevol mòdul dels nivells bàsic o intermedi, de 
conformitat amb els procediments que estableixi l'IOC Idiomes, d'acord amb l'Àrea 
d'ensenyaments d'idiomes del Departament d'Educació. No obstant això, la ubicació 
directa de l'alumnat en un mòdul determinat a través d'aquests procediments no 
suposa el reconeixement acadèmic d'haver superat els mòduls anteriors, ni l'obtenció 
del certificat de nivell corresponents.

Accés i concepte d'antic i nou alumne

1) Un alumne que supera un mòdul i continua estudiant ( es matricula al semestre 
consecutiu) ha de fer el mòdul immediatament superior. Si no es matricula aquest 
semestre, pot intentar com a nou alumne al semestre que li interessi i via prova de 
nivell, avançar mòduls.

2) La prova de nivell només la poden fer els nous alumnes ( Nous alumnes són aquells 
que no estan cursant cap mòdul durant el període matrícula- és a dir, o mai han 
estudiat a l'IOC idiomes o ha estat al menys 1 semestre sense matricular-se.

3) Si un alumne decideix no continuar durant un nombre de semestres, quan torni a 
matricular-se com a nou pot per descomptat, no fer cap prova de nivell i matricular-se 
al mòdul immediatament superior al darrer aprovat.

6. Avaluació

Criteris per als mòduls 1A, 1B, 2A i 3A

Es tindran en compte la coherència amb la metodologia emprada a l’aula; la 
transparència en la informació als alumnes sobre com i quan se’ls avaluarà; i el foment 
de l’avaluació continuada i formativa com a part del procés d’aprenentatge i com a 
manteniment de l’interès i la motivació dels alumnes. En aquest sentit cal contemplar 
la  recollida de dades dels alumnes en dossiers o portfolis en tot tipus de suport, al 
llarg de l’any. 

Hi ha quatre tipus d’exercicis al contingut principal del curs Touchstone Online de 
l’IOC: 

• Exercicis de correcció automàtica (no puntuables) 
• Exercicis de correcció automàtica (puntuables) 
• Exercicis pràctics sense qualificació (com per exemple, grava i compara o          

videodramatització) 
• Tasques puntuables a la Plataforma (contingut dels Blocs, Fòrums i Eines de 

Veu) 
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El curs Touchstone Online de l’IOC per als mòduls 1A, 1B, i 2A s’avalua de la següent 
manera: 

• el 40% de la nota es basa en una prova final (Prova final del mòdul) 
• el 30% es basa en la puntuació acumulada de les proves de les 6 unitats d’un 

mòdul. 
• el 12% és una avaluació continuada per la compleció de les tasques de la 

Plataforma i de la participació/interacció amb la classe mitjançant les eines de 
la Plataforma (Blocs, Fòrums, Eines de Veu). 

• el 18% correspon al Portfolio que és el dossier final de Bloc (cap a finals de 
curs, l'alumnat haurà de tornar a visitar el seu bloc per millorar les entrades en 
funció dels comentaris del tutor i dels companys. Aquesta tasca final s'inclourà 
en un nou Bloc final. Això forma part de l’avaluació continuada del curs). 

Per aprovar el curs Touchstone Online de l’IOC, l'alumnat ha d'obtenir un resultat final 
del 65% o superior.

El curs Touchstone Online de l’IOC per al mòdul 3A, s’avalua de la següent manera: 

• el 40% de la nota es basa en una prova final (Prova final del mòdul) 

• el 30% es basa en la puntuació acumulada de les proves de les 6 unitats d’un 

mòdul. 

• el 12% és una avaluació continuada per la compleció de les tasques de la 

Plataforma i de la participació/interacció amb la classe mitjançant les eines de 

la Plataforma (Blocs, Fòrums, Eines de Veu). 

• el 18% es basa en el  Dossier, que és un conjunt d'activitats de comprensió 

oral, comprensió escrita, expressió i interacció oral i expressió i interacció 

escrita basades en el format de la prova de certificat de nivell intermedi.  

Per aprovar el curs Touchstone Online de l’IOC, l'alumnat ha d'obtenir un resultat final 

del 65% o superior.

Reclamacions

Reclamacions motivades per les qualificacions en els mòduls 1A, 1B, 2A i 3A

Segons els documents per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials 

d’idiomes, “ les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, 

si no es resolen directament entre el professor i l'alumne afectats, es traslladaran al 
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departament corresponent per tal que s'estudiïn. En tot cas, la resolució definitiva 

correspondrà al professor. L'existència de la reclamació i la resolució adoptada es 

faran constar en el llibre d'actes del departament o àmbit de coordinació equivalent.”

Així, l'anterior procediment per a estudis presencials, ha estat adaptat a l'IOC Idiomes, 

de manera que Touchstone Online, abans de publicar les qualificacions finals del 

mòdul, publica un anunci a l'aula virtual explicant quina és la data i l'hora de publicació, 

com es poden consultar aquestes, tot recordant el sistema d'avaluació general, 

resumint el sistema d'avaluació del portafolis i les pautes de correcció per als alumnes. 

Finalment,  informant del procediment de reclamacions que és el detallat en el paràgraf 

previ. Una vegada les reclamacions hagin estat resoltes, TO envia les notes a l'IOC,  

de manera que aquestes seran les notes finals que es publicaran a la Secretaria virtual 

d'Idiomes. 

Reclamacions motivades per qualificacions finals de proves de certificat bàsic 

(mòdul 2B) i de certificat intermedi 

Les reclamacions respecte a les qualificacions finals d'aquests dos mòduls es 

resoldran d'acord amb el procediment previst en l'article 14 de l'Ordre EDU/34/2009, 

de 30 de gener (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009). 

Criteris per a 2B (certificat de nivell bàsic) i per a 3B (certificat de 
nivell intermedi)

La superació d'aquests dos mòduls té com a únic referent una prova específica de 
certificació. La metodologia emprada a l'aula, les pautes de treball i la informació que 
rebran els alumnes sobre el seu progrés s'orienten a l'assoliment dels objectius 
generals del nivell.

L'alumnat podrà seguir el seu propi procés d’aprenentatge mitjançant els resultats que 
obtingui de :

• l'avaluació continuada per la compleció de les tasques de la Plataforma i de la 
participació/ interacció amb els companys i companyes de grup,  mitjançant les 
eines de la Plataforma (Blocs, Fòrums, Eines de Veu). 

• el  Dossier, que és un conjunt d'activitats de comprensió oral, comprensió 

escrita, expressió i interacció oral i expressió i interacció escrita basades en el 

format de la prova de certificat de nivell intermedi. 
• la puntuació acumulada de les proves de les 6 unitats de cada mòdul. 

• la prova final que revisa els continguts del mòdul.
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Al final del mòdul 2B i del mòdul 3B de l'IOC Idiomes, l’alumnat es presentarà a una 
prova específica de certificació, gestionada i administrada pel Departament 
d'Ensenyament. Aquesta prova correspon a un nivell A2+ del Marc Europeu Comú de 
Referència per al mòdul 2B i a un nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per 
al mòdul 3B, així com als objectius del currículum de les EOI per a tots dos mòduls.

 L'obtenció del certificat de nivell bàsic i del nivell intermedi depèn de la superació 
d’aquesta prova, amb la qual cosa quedaran superats també el mòduls. 

Aquesta prova ha estat elaborada d'acord amb les prescripcions de la direcció general 
competent i té com a referència els objectius generals, els objectius per destreses i els 
continguts descrits al Decret 4/2009, de 13 de gener.

L'IOC Idiomes farà públics a l'espai Comunitat Idiomes del seu campus virtual, 
activitats i tasques a tall d’exemple, com les que s’inclouran a la prova, així com una 
llista de recursos addicionals per a preparar-la, i informació sobre el procediment 
d’administració i puntuació.  

7. Recursos

Entorn virtual d'aprenentatge

Touchstone Online és un curs totalment en línia que s’ofereix a través de l’Entorn 
Virtual d’Aprenentatge o Learning Management System (LMS) de Cambridge 
University Press. L’Entorn Virtual d’Aprenentatge és una tecnologia basada en la web 
que ofereix oportunitats d’aprenentatge interactives als estudiants i permet als tutors 
controlar el progrés, generar informes, gestionar l’avaluació i moderar l’aprenentatge 
col·laboratiu. 

Touchstone Online és un programa integral que condueix als alumnes a través d’un 
conjunt d’activitats curosament graduades i estructurades. Un conjunt d’activitats o 
activity set és un grup d’activitats formades per tasques específicament esglaonades. 
Aquesta tècnica, coneguda com gradació o scaffolding, proporciona als estudiants els 
elements que necessiten per desenvolupar la seva capacitat lingüística de manera 
gradual, incorporant les etapes clau d’il·lustració, inducció i interacció. Els resultats 
d’aprenentatge o learning outcomes es basen en les capacitats lingüístiques, 
gramaticals i de vocabulari implícites en cada grup d’activitats. Touchstone Online 
ofereix molts avantatges als estudiants. Poden:

• Treballar al seu ritme i controlar el seu aprenentatge, ja que poden repetir les 
activitats tantes vegades com vulguin. 

• Experimentar l’aprenentatge de diferents maneres, amb vídeo, presentacions 
Flash, àudio i diversos tipus d'activitats i jocs. 

• Estudiar amb les últimes tecnologies que ja utilitzen en altres àrees de la seva 
vida, fent que l’anglès sembli més actual i important. 
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• Interactuar amb els companys de classe mitjançant les eines Web 2.0 de 
Touchstone. 

• Practicar en un entorn segur. 
• Accedir a la pantalla d’ajuda mentre aprenen. 

Espai Atenció a l'alumnat d'Idiomes

Espai d'informació i suport de l'equip directiu de l'IOC Idiomes envers l'alumnat i de 
comunicació entre aquest.

En aquest espai, l'alumnat pot trobar els documents que hem descrit a Metodologia: 
documents per a l'alumnat. A més, aquells que estiguin cursant 2B o 3B, i s'hagin de 
presentar a una prova de certificat, tenen al seu abast informació sobre la prova, 
juntament amb exemples i mostres de les diferents parts.

En el fòrum de l'alumnat, s'estableix una interacció contínua entre els alumnes dels 
diferents nivells, de manera que l'aprenentatge cooperatiu en línia esdevé una realitat. 

8. Organització de l'acció tutorial

Un cop matriculat, l’alumnat queda assignat a una aula del campus virtual d'idioma. 
Aquesta aula és al mateix temps, espai d'aprenentatge i d'acompanyament tutorial. 

L'aula, descrita més amunt a Criteris metodològics, compta amb: 

• Tauler: és l’espai on el tutor publica els missatges adreçats a l'alumnat. 
• Fòrum: és l’espai de comunicació entre l'alumnat i entre aquest i el tutor/a. 

Permet contrastar inquietuds, problemes, punts de vista sobre diferents 
aspectes o exposar dubtes sobre diferents aspectes. Tot això en anglès, a 
diferència del fòrum d'Atenció a l'alumnat, on la interacció té lloc en català.

• Xat: un altre espai similar a l'anterior on la comunicació s'esdevé en temps real. 
• Continguts virtuals del curs.
• Calendari del pla de treball amb les dates clau.
• Gradebook: taula d'informació actualitzada d'avaluació contínua.
• Blog: espai d'escriptura per als lliuraments d'expressió escrita.
• Voice Tools: espai de gravació per als lliuraments d'expressió oral.

El tutor/a és al mateix temps professor/a d'idioma, fa un seguiment personalitzat de 
cadascun dels alumnes i facilita que l'alumnat contacti amb ell o ella sempre que ho 
necessiti. 

El tutor/a és responsable de l'aprenentatge de l'alumne i de mantenir aquest informat 
d'aspectes acadèmics i organitzatius que implica aquest aprenentatge.
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La coordinadora de Touchstone online, i els caps de tutors/es, juntament amb l'equip 
directiu de l'IOC Idiomes, completen l'assessorament tutorial de l'alumnat per a 
qüestions que surtin de l'àmbit de l'aula.

9. Atenció a la diversitat

Redactat del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el 
currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. 

El text en negreta descriu alguna particularitat de l'IOC Idiomes. 

“Les proves s’han d’elaborar, administrar i avaluar segons uns estàndards 
que en garanteixin la validesa, fiabilitat, viabilitat, equitat, transparència i impacte 
positiu, així com el dret de l’alumnat a ser avaluat amb objectivitat i efectivitat. 

El disseny, l’administració i l’avaluació de les proves per a l’obtenció dels 
certificats per part de l’alumnat amb discapacitat s’han de basar en els principis 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i compensació desavantatges. 

Els procediments d’avaluació han de contenir les mesures que resultin necessàries per 
a la seva adaptació a les necessitats especials d’aquest alumnat.”

Aquests criteris orienten també les proves finals d'unitat i de mòdul del campus 
virtual d'aprenentatge.

10. Criteris generals d'elaboració de les programacions

Les programacions dels diferents mòduls de l'IOC Idiomes han de contenir, com a 
mínim, els següents aspectes: 

• Relació d’unitats didàctiques, amb la durada i distribució en blocs, si és el cas 
• Estratègies metodològiques aplicades, si és el cas. 
• Sistema d’avaluació.  
• Recursos.
• Desplegament de les unitats didàctiques: objectius, continguts, tipus d’activi- 

tats (puntuables o no) i una breu descripció de les tasques que cal realitzar en 
l’activitat. 

11. Annexos.
Annex 1: Model de pla de treball
Annex 3: Programacions dels diferents nivells de l'idioma d'Anglès
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12. CONTROL DE CANVIS

Versió 00, presentada per a la seva revisió i aprovació a l'abril del 2012.
Versió 01, presentada per a la seva revisió i aprovació l'octubre del 2012. Incorpora a  
l'apartat  3  Aspectes  metodològics  el  text  La  coordinació  entre  l'IOC i  Cambridge,  
l'acompanyament pedagògic i tutorial de l'alumnat i els documents per a professorat o  
alumnat, s'afegeixen els continguts actitudinals, els següents redactats 

• La direcció de l'IOC participa en totes les decisions com a responsable últim,  
aportant la seva experiència com a professor i gestor d'ensenyaments en línia i  
l'àrea  d'ensenyament  d'idiomes  del  Departament  d'ensenyament  assessora  
l'equip directiu de l'IOC Idiomes pel que fa a qüestions currículars i d'elaboració  
de proves de certificat 

• La  coordinació  de  Touchstone  Online  amb  l'ajut  dels  coordinadors  de 
professorat, s'encarrega de planificar els cursos en el campus d'idioma. Això  
en les seves vessants, tutorial, acadèmica i documental. Aquesta coordinadora  
no pren cap decisió que no hagi estat orientada prèviament per l'equip directiu  
de l'IOC Idiomes.

• Què sabré fer quan acabi el nivell intermedi a 3B?: els objectius generals i 
per destreses del nivell intermedi perquè l'alumnat visualitzi cap a on el porten 
els sis mòduls de l'IOC Idiomes.

• Vista ràpida de pantalles per nivells: breu document amb les pantalles 
bàsiques del mètode perquè pugui fer-se'n ús com a guia d'inici.

• Mapa de curs amb dates clau per nivells: extracte entenedor del pla de 
treball, amb les dates clau per al lliuraments d'activitats avaluables, per a 
l'obertura de proves finals d'unitat i de la prova final de mòdul. Aquest mapa 
inclou també les dates quan el professorat ha de fer arribar a les aules, els 
seus comentaris i correccions.

• Continguts d'aprenentatge per nivells: extracte entenedor del pla de treball, 
amb els continguts detallats de totes les unitats del mòdul.

• Material complementari (per nivells): petita llista de llibres per practicar les 
destreses lingüístiques i de llibres de lectura, per als alumnes que vulguin 
expandir el seu aprenentatge amb materials alternatius als de la plataforma 
online. 

• Pautes de redacció: consells pautats per a planificar, redactar i revisar els 
textos escrits.

• Eines de veu: document d'ajut tècnic, eminentment visual per a les tasques de 
gravació de veu de les aules del campus d'idioma. 

• Criteris d'avaluació del portafolis: el portafolis el formen el conjunt de 
tasques escrites de l'aula d'idioma. Com a part del procés d'escriptura,  el 
professorat comenta cada enviament dels alumnes. Per mitjà d'aquest 
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document, l'alumnat entén quins són els criteris que guien els comentaris dels 
professors. 

• Explicació del Dossier: el Dossier el formen un conjunt d'activitats d'ampliació  
destinades a proporcionar la pràctica específica necessària per a a la 
superació de les proves presencials de certificat bàsic i intermedi. Aquest 
document descriu en detall aquest conjunt d'activitats. 

• Criteris d'avaluació del Dossier: Per mitjà d'aquest document, l'alumnat 
entén quins són els criteris en què es basen els comentaris que el professorat 
fa de les tasques parlades i escrites del Dossier.

• Metodologia de les Escoles Oficials d'Idiomes i la del campus 
d'idioma Touchstone Online

• La metodologia de treball de les Escoles Oficials d'Idiomes, a la qual s'afegeix 
la general de l'IOC especificada en el seu Projecte Educatiu de Centre, es 
detalla en el punt 4 d'aquest projecte currícular: currículums, estructura dels 
estudis i certificats.

S'afegeix a l'apartat  Estructura del currículum amb observacions metodològiques els 
continguts següents:

• Els objectius generals, els objectius per destreses, i els de les competències 
generals: actituds, competència sociocultural, i estratègies i habilitats 
lingüístiques, s'han tingut en compte a l'hora d'escollir els materials 
d'aprenentatge de l'IOC Idiomes. Tant el nivell bàsic com l'intermedi es 
refereixen a aquests objectius i aquestes competències, amb el benentès que, 
els uns i les altres queden concretats per a cada mòdul d'anglès en els plans 
de treball i les programacions corresponents. 

• Les competències generals.
• En el moment de redactar aquest projecte, l'única llengua que s'està impartint a 

l'IOC Idiomes és l'anglès.
S'afegeix a l'apartat Estructura i durada dels estudis d'anglès a l'IOC Idiomes els 
continguts següents:

• Nivell Bàsic (Té com a referència el nivell A2 del Marc Europeu Comú de 
Referència). Aquest nivell es distribueix en els següents mòduls semestrals:

• Modul 1A:70 hores.
• Mòdul 1B:70 hores.
• Mòdul 2A:70 hores.
• Mòdul 2B:70 hores. En acabar el mòdul, tindrà lloc la prova de 

certificació de nivell bàsic.
• Nivell Intermedi (Té com a referència el nivell B1 del Marc Europeu Comú de 

Referència). Aquest nivell es distribueix en el següents mòduls semestrals:

• Mòdul 3A:70 hores.

• Mòdul 3B:70 hores. En acabar el mòdul, tindrà lloc la prova de 
certificació de nivell intermedi.

S'afegeix a l'apartat Certificats
• L'IOC Idiomes i les Escoles Oficials d'Idiomes gestionen i administren les 

proves per obtenir els certificats oficials següents:
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• El certificat de nivell bàsic (2B), que correspon al nivell A2 del Marc 
Europeu Comú de Referència.

• Al final del mòdul 2B de l'IOC Idiomes, l’alumnat es presentarà a una 
prova específica de certificació, gestionada i administrada pel 
Departament d'Ensenyament. Aquesta prova correspon a un nivell A2+ 
del Marc Europeu Comú de Referència i  als objectius del currículum de 
les EOI. 

• L'obtenció del certificat de nivell bàsic depèn de la superació d’aquesta 
prova, amb la qual cosa quedarà superat també el mòdul 2B. 

• Aquesta prova ha estat elaborada d'acord amb les prescripcions de la 
direcció general competent i té com a referència els objectius generals, 
els objectius per destreses i els continguts descrits al Decret 4/2009, de 
13 de gener.

• L’alumnat que superi amb avaluació positiva la prova de nivell bàsic (al 
final del mòdul 2B) obté la certiicació acreditativa corresponent. 

• L’IOC ha d’expedir els certiicats del nivell bàsic. La qualificació global 
d’aquest certiicat és d’apte/apta. 

• El certiicat acreditatiu d’haver superat el nivell bàsic permet el pas al 
nivell intermedi de l’idioma corresponent, és a dir, al mòdul 3A. 

• El certificat de nivell intermedi (3B), que correspon al nivell B1 del 
Marc Europeu Comú de Referència.

• L’IOC ha d’expedir el certiicat de nivell intermedi. Per a l’obtenció 
d’aquest certiicat és necessari superar una prova especíica de 
certiicació al final del mòdul 3B, en els termes següents: 

• L'organització i continguts els regula el Departament d’Ensenyament .

• Les proves han de mesurar el nivell de competència dels candidats i de 
les candidates en el domini i ús de l’idioma. 

• La qualiicació global del certiicat de nivell intermedi és d’apte/apta, 
seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. 

S'afegueix el següent apartat:

• Les proves de certificat tenen com a referent principal el currículum de les 
Escoles Oficials d'idiomes, s'elaboren a partir de documents escrits i orals 
autèntics (extrets de premsa, televisió, cinema, etc...) i avaluen els diferents 
aspectes de la competència comunicativa:

• La comprensió oral.

• La comprensió escrita.

• Lús de la llengua.

• L'expressió i la interacció escrita.

• L'expressió i la interacció oral.
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S'afegeix a l'apartat 5. Accés als ensenyaments de l'IOC Idiomes

• Per accedir a l'IOC Idiomes és requisit tenir divuit anys complerts en l'any 
natural en què es comencin els estudis.

Accés als diferents mòduls:
• Per accedir al mòdul 1A no cal acreditar cap nivell previ de 

coneixements, tot i haver d'inscriure's obligatòriament al test de nivell en 
el moment de formalitzar la preinscripció.

• Per accedir a qualsevol dels altres mòduls: 1B, 2A, 2B, 3A, 3B cal haver 
superat el mòdul immediatament anterior o haver acreditat un 
determinat nivell mitjançant el test o certificat d'EOI / That's English / 
Universitat Catalana/ESOL Cambridge, segons la taula: 

NIVELL ACCÉS

IOC- IDIOMES

EOI That's English Universitats 
Catalanes

ESOL CAMBRIDGE

1B Certificat de Formació 
llengua Instrumental 
(Pla de 
l'Impuls).Primer nivell. 
Només els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

UOC : Certificat 
d'haver superat  el 
nivell A1.1. Només els 
tres anys anterioros al 
període de matrícula.

 

2A Certificat d'haver 
superat el primer 
nivell d'un curs 
oficial .

Certificat d'estiu 
d'haver estudiat 
segon o haver 
superat el 1B. Només 
els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

Certificat d'haver 
superat el primer 
nivell.

UOC : Certificat 
d'haver superat el 
nivell A1.2. Només  
els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

Certificat d'haver 
superat el primer 
nivell. Només els tres 
anys anterioros al 
període de matrícula.

2B Certificat de Formació 
llengua Instrumental 
(Pla de l'Impuls). 
Segon nivell. Només 
els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

Certificat d'estiu 
d'haver superat el 2A. 
Només els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

UOC : Certificat 
d'haver superat el 

nivell A2.1. Només els 
tres anys anterioros al 
període de matrícula.

3A Certificat d'haver 
superat el segon 
nivell de curs oficial .

Certificat d'estiu 
d'haver estudiat tercer 
o haver superat el 2B.
Només els tres anys 

Certificat d'haver 
superat el segon 
nivell

UOC : Certificat 
d'haver superat el 
nivell A2.2. Només els 
tres anys anterioros al 
període de matrícula.

Certificat d'haver 
superat el segon 

KET ( Key English 
test). Només els tres 
anys anterioros al 
període de matrícula.
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anterioros al període 
de matrícula.

nivell. Només els tres 
anys anterioros al 
període de matrícula.

3B Certificat de Formació 
llengua instrumental 
(Pla de l'Impuls) 
Tercer nivell. Només 
els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

Certificat d'estiu 
d'haver superat el 3A.
Només els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

UOC : Certificat 
d'haver superat el 
nivell B1.1. Només els 
tres anys anterioros al 
període de matrícula.

PET (Preliminary 
English Test). Només 
els tres anys 
anterioros al període 
de matrícula.

S'afegeix a l'apartat 6 Avaluació
• El curs Touchstone Online de l’IOC per als mòduls 1A, 1B, i 2A s’avalua de la 

següent manera: 

• el 40% de la nota es basa en una prova final (Prova final del mòdul) 
• el 30% es basa en la puntuació acumulada de les proves de les 6 

unitats d’un mòdul. 
• el 12% és una avaluació continuada per la compleció de les tasques de 

la Plataforma i de la participació/interacció amb la classe mitjançant les 
eines de la Plataforma (Blocs, Fòrums, Eines de Veu). 

• el 18% correspon al Portfolio que és el dossier final de Bloc (cap a finals  
de curs, l'alumnat haurà de tornar a visitar el seu bloc per millorar les 
entrades en funció dels comentaris del tutor i dels companys. Aquesta 
tasca final s'inclourà en un nou Bloc final. Això forma part de l’avaluació 
continuada del curs). 

• El curs Touchstone Online de l’IOC per al mòdul 3A, s’avalua de la següent 
manera: 

• el 40% de la nota es basa en una prova final (Prova final del mòdul) 

• el 30% es basa en la puntuació acumulada de les proves de les 6 

unitats d’un mòdul. 

• el 12% és una avaluació continuada per la compleció de les tasques de 

la Plataforma i de la participació/interacció amb la classe mitjançant les 

eines de la Plataforma (Blocs, Fòrums, Eines de Veu). 

• el 18% es basa en el  Dossier, que és un conjunt d'activitats de 

comprensió oral, comprensió escrita, expressió i interacció oral i 

expressió i interacció escrita basades en el format de la prova de 

certificat de nivell intermedi.  
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Per  aprovar  el  curs  Touchstone  Online  de  l’IOC,  l'alumnat  ha  d'obtenir  un  

resultat final del 65% o superior.

S'afegeix a l'apartat 6 Avaluació, tot un apartat de reclamacions.

Reclamacions motivades per les qualificacions en els mòduls 1A, 1B, 2A i 3A

Segons els documents per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials 

d’idiomes, “ les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, 

si no es resolen directament entre el professor i l'alumne afectats, es traslladaran al 

departament corresponent per tal que s'estudiïn. En tot cas, la resolució definitiva 

correspondrà al professor. L'existència de la reclamació i la resolució adoptada es 

faran constar en el llibre d'actes del departament o àmbit de coordinació equivalent.”

Així, l'anterior procediment per a estudis presencials, ha estat adaptat a l'IOC Idiomes, 

de manera que Touchstone Online, abans de publicar les qualificacions finals del 

mòdul, publica un anunci a l'aula virtual explicant quina és la data i l'hora de 

publicació, com es poden consultar aquestes, tot recordant el sistema d'avaluació 

general, resumint el sistema d'avaluació del portafolis i les pautes de correcció per als 

alumnes. 

Finalment,  informant del procediment de reclamacions que és el detallat en el 

paràgraf previ. Una vegada les reclamacions hagin estat resoltes, TO envia les notes a 

l'IOC,  de manera que aquestes seran les notes finals que es publicaran a la 

Secretaria virtual d'Idiomes. 

Reclamacions motivades per qualificacions finals de proves de certificat bàsic 

(mòdul 2B) i de certificat intermedi 

Les reclamacions respecte a les qualificacions finals d'aquests dos mòduls es 

resoldran d'acord amb el procediment previst en l'article 14 de l'Ordre EDU/34/2009, 

de 30 de gener (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009). 

S'afegeix a l'apartat 6 Avaluació modificacions als Criteris per a 2B (certificat de nivell 
bàsic) i per a 3B (certificat de nivell intermedi)

La superació d'aquests dos mòduls té com a únic referent una prova específica de 
certificació. La metodologia emprada a l'aula, les pautes de treball i la informació que 
rebran els alumnes sobre el seu progrés s'orienten a l'assoliment dels objectius 
generals del nivell.
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L'alumnat podrà seguir el seu propi procés d’aprenentatge mitjançant els resultats que 
obtingui de :

• l'avaluació continuada per la compleció de les tasques de la Plataforma i de la 
participació/ interacció amb els companys i companyes de grup,  mitjançant les 
eines de la Plataforma (Blocs, Fòrums, Eines de Veu). 

• el  Dossier, que és un conjunt d'activitats de comprensió oral, comprensió 

escrita, expressió i interacció oral i expressió i interacció escrita basades en el 

format de la prova de certificat de nivell intermedi. 
• la puntuació acumulada de les proves de les 6 unitats de cada mòdul. 

• la prova final que revisa els continguts del mòdul.

Al final del mòdul 2B i del mòdul 3B de l'IOC Idiomes, l’alumnat es presentarà a una 
prova específica de certificació, gestionada i administrada pel Departament 
d'Ensenyament. Aquesta prova correspon a un nivell A2+ del Marc Europeu Comú de 
Referència per al mòdul 2B i a un nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per 
al mòdul 3B, així com als objectius del currículum de les EOI per a tots dos mòduls.

 L'obtenció del certificat de nivell bàsic i del nivell intermedi depèn de la superació 
d’aquesta prova, amb la qual cosa quedaran superats també el mòduls. 

Aquesta prova ha estat elaborada d'acord amb les prescripcions de la direcció general 
competent i té com a referència els objectius generals, els objectius per destreses i els 
continguts descrits al Decret 4/2009, de 13 de gener.

L'IOC Idiomes farà públics a l'espai Comunitat Idiomes del seu campus virtual, 
activitats i tasques a tall d’exemple, com les que s’inclouran a la prova, així com una 
llista de recursos addicionals per a preparar-la, i informació sobre el procediment 
d’administració i puntuació.  
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