
Reunió TNL d’ensenyament al 

CNL de Barcelona 

2 de març de 2018

Delegació de l’Eixample del CNL de Barcelona



Programa

9.15   Presentació de la prova A2

9.40   Pràctiques d’avaluació 

11.40  Pausa

12.05  Aprendre amb Raimon Panikkar

13.30  Fi de la jornada



Any Raimon Panikkar 2018 al CNL de 

Barcelona

a) 4 unitats didàctiques (una per nivell)

b) Exposició sobre Raimon Panikkar a l’EALC    

juny-desembre 2018. Hi haurà unes guies 

adaptades als nivells

c) Altres recursos





Any Pompeu Fabra

150è aniversari del seu naixement i centenari de la 

publicació de la Gramàtica catalana



Altres efemèrides

Any Montserrat Abelló, centenari del naixement

Any M. Aurèlia Capmany, centenari del naixement

Any Joanot Martorell, 550è aniversari de la mort   

Any Manuel de Pedrolo, centenari del naixement

Any Josep M. Llompart, 25è aniversari de la mort



Prova homologada de nivell 

bàsic de català (A2)



Definició nivell A2 (MECR)

Pot comprendre frases i expressions utilitzades

habitualment i relacionades amb temes d’importància

immediata (per exemple, informacions personals

bàsiques, informacions familiars, compres, geografia

local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions

senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple

i directe d’informació sobre temes familiars i

habituals. Pot descriure, de manera senzilla,

aspectes de la seva experiència o bagatge personal,

aspectes de l’entorn immediat i assumptes

relacionats amb necessitats immediates.



Nivell A2 MECR

REPERTORI
Fa servir estructures formades per oracions bàsiques amb 

expressions, grups de poques paraules i fórmules memoritzades 

per tal de comunicar una informació limitada en situacions 

senzilles i quotidianes.

CORRECCIÓ
Utilitza algunes estructures senzilles correctament, però encara 

comet sistemàticament errors bàsics.

FLUÏDESA
Pot fer-se entendre amb expressions molt breus encara que les 

pauses, els falsos inicis i les reformulacions siguin evidents.



Evolució en hores dels nivells versus

evolució en aprenentatge

L’aprenentatge individual de l’alumnat pot no 

encaixar en el nombre d’hores del nivell

Per exemple, en un curs Bàsic 3 podem tenir 

alumnes de nivell A2, A2+ i, fins i tot, del B1 del 

MECR



Procés d’elaboració de la prova A2

• especificació

• prova pilot

• pilotatge

• elaboració

• revisió



Especificació nova prova A2





Resultats prova assoliment B3

Mostra de 100 alumnes de Bàsic 3 del CNL de Barcelona, 

any 2018, sense els 20 punts de nota de curs



Comparativa resultats B3

Inscrits a cursos de nivell B3 iniciats i acabats durant el 

primer trimestre dels cursos 2016-2017 (prova antiga) i 

2017-2018 (prova nova)

CPNL

Període Inscrits Acaben % Aproven %

1r trim. 2016-2017 884 604 68% 535 89%

1r trim. 2017-2018 1332 1040 78% 895 86%

BARCELONA

Període Inscrits Acaben % Aproven %

1r trim. 2016-2017 545 357 66% 322 90%

1r trim. 2017-2018 585 428 73% 390 91%

Els percentatges d’acabament estan calculats sobre inscrits i els d’aprovats sobre persones que acaben



Comparativa resultats A2 i els altres 

nivells

Acabament i assoliment dels inscrits a cursos A2, B1, B2,

C1 i C2 (2017)

CPNL

BARCELONA

Nivell Inscrits Acaben % Aproven %
A2 6.976 5.377 77% 4.473 83%
B1 2.206 1.876 85% 1.667 89%
B2 3.104 2.695 87% 2.112 78%
C1 3.374 3.064 91% 2.548 83%

C2 2.311 1.941 84% 1.516 78%

Nivell Inscrits Acaben % Aproven %

A2 2.667 1.860 70% 1.692 91%

B1 709 593 84% 549 93%

B2 929 810 87% 664 82%

C1 951 862 91% 726 84%

C2 431 348 81% 275 79%

Els percentatges d’acabament estan calculats sobre inscrits i els d’aprovats sobre persones que acaben



Pràctiques d‘avaluació d’A2


