CATALÀ PER A ADULTS
Nivell superior
Programació per a l’alumnat

NIVELL D (coneixements superiors de català)
El curs té una durada de 90 hores i s’hi treballen, principalment, conceptes teòrics en un grau més alt que en altres
nivells i també aspectes de domini pràctic de la llengua.
CONTINGUTS
Es distribueixen en 5 àrees:
1. comprensió i expressió escrites (presentació de diferents tipus de textos)
2. expressió escrita (creació de textos de caràcter formal en varietat estàndard)
3. coneixements pràctics i teòrics del sistema lingüístic (fonètica, ortografia, morfologa, sintaxi i lèxic)
4. marc sociolingüístic i història de la llengua (coneixements sobre la història i la sociolingüística de la llengua catalana
i sobre les característiques de les varietats geogràfiques, i comprensió de textos d’una etapa històrica)
5. expressió oral (exposició oral en situacions formals)
CALENDARI

Del 4 d’octubre de 2011 al 12 de juny de 2012
FESTES
1 de novembre (Tots Sants)
6 i 8 de desembre (Dia de la Constitució i la Puríssima)
Nadal: del 23 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos)
Final del primer quadrimestre: del 9 al 19 de febrer
Setmana Santa: del 31 de març al 9 d’abril
1 de maig (Dia Internacional dels Treballadors)
AVALUACIÓ
Durant el curs s’avaluaran diverses activitats. Al final de curs hi haurà la prova d’assoliment. Es farà en dos dies: 5 i 7
de juny a l’hora de classe.
Per superar-la cal obtenir 70 punts d’un total de 100: 95 corresponen a la prova i 5, a la nota de curs. A més, cal
superar els blocs eliminatoris (expressió oral, expressió escrita, coneixements del sistema lingüístic)
L’assistència mínima per poder fer la prova és del 75%.
El certificat que s’obté és el Certificat de nivell superior de català, equivalent al certificat D de la Direcció General de
Política Lingüística.

Si us doneu de baixa del curs cal que ho comuniqueu al professor (vvinyas@cpnl.cat) o a l’Oficina de Català
de Salt (972 24 91 91 – salt@cpnl.cat).
MATERIAL
Ÿ
Ÿ

Brugarolas, N. i altres; Curs de llengua catalana nivell D. Ed. Castellnou
Bloc de l’aula: blocs.cpnl.cat/dsalat

Ÿ
Ÿ

J. Xuriguera. Els verbs catalans conjugats. Ed. Claret
M.J. Clua i M. Gironès. Verbs.cat. Els verbs catalans conjugats. Barcanova Editorial

WEBS DE SUPORT
Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana: www.enciclopedia.cat
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: dlc.iec.cat
Diccionari Català-Valencià-Balear: dcvb.iec.cat
Dictats en línia. Secretaria de Política Lingüística: www6.gencat.cat/llengcat/aprencat/dictats/index.htm
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