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2. Valoració positiva de patrons culturals diferents
dels propis.

3. Reconeixement de diferències culturals i de com-
portaments socials entre grups de parlants de la mateixa
comunitat lingüística.

4. Reflexió sobre similituds i diferències entre cul-
tures.

5. Valoració de la llengua estrangera com a mitjà
per accedir a altres cultures i com a instrument de comu-
nicació internacional.

6. Reflexió sobre altres maneres d’organitzar les
experiències, amb la finalitat de desenvolupar actituds
de comprensió cap a altres convencions culturals.

7. Ús de registres adequats segons el context comu-
nicatiu, l’interlocutor i la intenció dels interlocutors.

8. Reconeixement de la importància de la llengua
estrangera per aprofundir en coneixements que resultin
d’interès al llarg de la vida professional.

Criteris d’avaluació:

I. Habilitats comunicatives:

1. Extreure informacions globals i específiques, prè-
viament requerides, de textos orals amb suport visual,
emesos pels mitjans de comunicació sobre qüestions
generals d’actualitat, aspectes de les cultures associades
amb la llengua estrangera i temes generals relacionats
amb els seus estudis i interessos i de diversos textos
escrits, utilitzant les estratègies més adequades per infe-
rir significats de dades desconegudes, i demostrar la
comprensió amb una tasca específica.

2. Participar amb fluïdesa en converses improvisa-
des i en narracions, exposicions, argumentacions i debats
preparats prèviament sobre temes d’interès per a l’a-
lumne, relacionats amb altres àrees del currículum o amb
aspectes socials i culturals dels països en què es parla
la llengua estrangera i utilitzar les estratègies de comu-
nicació i el tipus de discurs adequat a la situació.

3. Llegir de manera autònoma la informació con-
tinguda en textos escrits referits a l’actualitat, a la vida
cultural o relacionats amb els seus estudis i interessos
presents o futurs.

4. Redactar, amb ajuda del material de consulta per-
tinent, textos que requereixin una planificació i una ela-
boració reflexiva de continguts i tenir cura de la correcció
lingüística, la cohesió i la coherència.

II. Reflexió sobre la llengua:

1. Utilitzar reflexivament els coneixements lingüís-
tics, sociolingüístics, estratègics i discursius adquirits i
aplicar amb rigor els mecanismes d’autocorrecció que
reforcin l’autonomia en l’aprenentatge.

2. Utilitzar de manera espontània les estratègies d’a-
prenentatge adquirides i consultar materials de referèn-
cia com ara diccionaris de diversos tipus, gramàtiques,
gravacions i altres fonts, per resoldre nous problemes
plantejats en la comunicació o aprofundir en l’aprenen-
tatge del sistema lingüístic i de dades socioculturals.

3. Analitzar i reflexionar sobre els diferents com-
ponents de la competència comunicativa com a ele-
ments que ajuden a aconseguir l’èxit en la comunicació.

4. Valorar l’efectivitat de les regles que es coneixen
com a resultat de processos inductius-deductius i mos-
trar disponibilitat per modificar-les si és necessari.

III. Aspectes socioculturals:

1. Analitzar, a través de documents autèntics, les
manifestacions culturals i aspectes sociolingüístics trans-
mesos a través de la llengua estrangera, des d’una pers-
pectiva enriquida per les diferents llengües i cultures
que coneix l’alumne.

2. Identificar elements cinètics, gestuals, patrons de
comportament, etc., que difereixen entre els grups d’una
mateixa comunitat lingüística i entre membres de cul-
tures diferents.

3. Utilitzar registres adequats i considerar el context
en què es produeix la comunicació.

4. Comprendre dades i informacions que afavoreixin
el desenvolupament professional, que siguin pròpies de
la civilització de països on es parla la llengua estrangera
i en l’àmbit de la comunicació internacional.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
2974 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret

178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova
el Reglament general per al desplegament i
l’execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril,
per la qual s’estableix el règim jurídic de la
utilització confinada, l’alliberament voluntari
i la comercialització d’organismes modificats
genèticament. («BOE» 42, de 18-2-2004.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Regla-
ment general per al desplegament i l’execució de la Llei
9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim
jurídic de la utilització confinada, l’alliberament voluntari
i la comercialització d’organismes modificats genètica-
ment, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número
27, de 31 de gener de 2004, i en el suplement en català
número 4, de 2 de febrer de 2004, es procedeix a fer-ne
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 899, primera columna, article 31.1.b, on
diu: «b) Als organismes modificats genèticament que
siguin productes, com ara les varietats vegetals...», ha
de dir: «b) Als organismes modificats genèticament que
siguin productes o components de productes, com ara
les varietats vegetals...».

A la pàgina 906, segona columna, article 60, apartat 5,
cinquena línia, on diu: «... plantes de viver no forestals...»,
ha de dir: «plantes de viver...».

MINISTERI
DE SANITAT I CONSUM

2975 CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre SCO/249/
2003, de 5 de febrer, per la qual es modi-
f iquen els annexos del Reial decret
1599/1997, de 17 d’octubre, sobre produc-
tes cosmètics. («BOE» 42, de 18-2-2004.)

Havent observat errades en el text de l’esmentada
Ordre SCO/249/2003, de 5 de febrer, per la qual es
modifiquen els annexos del Reial decret 1599/1997,
de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics, publicada
en el BOE núm. 39, de 14 de febrer de 2003, i en
el suplement en català núm. 6, d’1 de març de 2003,
es procedeix a fer-ne les oportunes rectificacions del
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tenor literal següent referides a la versió en llengua
catalana:

A la segona part de l’annex III, a la columna d) del
següent número d’ordre. Pàgina del Butlletí núm. 1492:

On diu: Ha de dir:
62. Musketone

(número CAS
81-15-2):

a) 1,0 per 100
en perfums.

b) 0,4 per 100
en colònies.

c) 0,03 per 100
en altres pro-
ductes.

a) 1,4 per 100
en perfums.

b) 0,56 per 100
en colònies.

c ) 0 , 0 4 2 p e r
100 en altres
productes.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

3064 REIAL DECRET 216/2004, de 6 de febrer, pel
qual es modifica el Reial decret 684/2002,
de 12 de juliol, sobre regulació del sector del
tabac cru. («BOE» 43, de 19-2-2004.)

El Reial decret 684/2002, de 12 de juliol, sobre regu-
lació del sector del tabac cru, desplega en l’àmbit intern
el Reglament (CEE) núm. 2075/92 del Consell, de 30
de juny de 1992, pel qual s’estableix l’organització comu-
na de mercat en el sector del tabac cru, així com les
normes comunitàries que l’apliquen.

Per evitar que se superin els llindars de garantia assig-
nats a Espanya, que fixa el Consell de la Unió Europea
per a tres collites consecutives, o que quedin recursos
sobrants a falta d’utilització, el Reial decret esmentat
atribueix al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
la gestió íntegra i global de les quotes, i adapta els llindars
assignats per a cada una de les varietats de tabac en
funció de la producció efectiva, per garantir la seva plena
utilització a demanda dels productors.

En relació amb diversos preceptes del Reial decret
esmentat, el Govern de la Nació ha estat requerit d’in-
competència pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant un Acord del Consell de Ministres, de 4
d’octubre de 2002, el Govern va acceptar parcialment
el requeriment esmentat. En aquest acord es parteix de
la base que, en el cas del tabac, les quotes es vinculen
als productors i, per tant, l’eventual fixació d’un sistema
descentralitzat, basat en l’assignació fixa de quotes per
territori, resultaria contrària al model configurat per a
la gestió d’aquests ajuts. La mobilitat de quotes entre
productors o organitzacions de productors de diferents
comunitats autònomes impedeix, així mateix, l’assigna-
ció d’una quota fixa a cada comunitat autònoma per
cada varietat comercial i obliga a establir mecanismes
que permetin reflectir la realitat d’aquest sector.

En els termes descrits, es modifica el Reial decret
684/2002, de 12 de juliol, de manera que s’instrumen-
ten els mecanismes que permetin que les comunitats
autònomes exerceixin les seves competències respecte
a les quotes dels seus productors, sense desvirtuar el
dret que els assisteix a la seva lliure disposició, ja sigui
mitjançant transferències d’explotació, ja sigui mitjan-
çant cessions o qualsevol tipus de moviment reconegut
de quota de tabac.

Cada comunitat autònoma és competent respecte a
les quotes i la seva gestió, corresponents a les explo-
tacions de les agrupacions de productors o dels pro-
ductors individuals no integrats a una agrupació, que
radiquin íntegrament al seu territori. Per la seva banda,
l’Administració General de l’Estat és competent en els
casos en què les explotacions de productors individuals
no integrats a una agrupació o d’agrupacions s’estenguin
a més d’una comunitat autònoma.

En conseqüència, els annexos del Reial decret
684/2002, de 12 de juliol, no es modifiquen, però són
obligatoris només quan l’òrgan competent sigui el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

El reconeixement de les competències de les comu-
nitats autònomes per participar en la gestió de les quotes
de producció obliga a reforçar els instruments de co�a-
boració entre administracions públiques. Per aquest
motiu s’introdueix, al Reial decret 684/2002, de 12 de
juliol, una regulació completa sobre les obligacions d’in-
formació respectives en cada un dels àmbits de gestió
afectats.

Es corregeix, així mateix, un error que es va produir
a l’article 25.5 del Reial decret 684/2002, de 12 de
juliol, en traslladar de manera inexacta el que disposa
la normativa comunitària quant a la devolució parcial
de la garantia constituïda en so�icitar un avançament
de la prima. D’acord amb això, el 50 per cent d’aquella
s’ha de tornar quan s’hagin realitzat lliuraments en la
proporció necessària per tenir dret al pagament del 50
per cent de la prima, en lloc del cinc per cent, que figura
a l’actualitat.

Finalment, s’ajusta el Reial decret 684/2002, de 12
de juliol, a les prescripcions del Reial decret 327/2003,
de 14 de març, pel qual es regula el règim dels orga-
nismes pagadors i de coordinació amb el FEOGA-
Garantia, i es puntualitza la competència del Fons Espa-
nyol de Garantia Agrària per a la coordinació del paga-
ment de les primes i dels controls sobre la contractació
i lliuraments de tabac.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 6 de febrer de 2004,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 684/2002,
de 12 de juliol, sobre regulació del sector del tabac
cru.

El Reial decret 684/2002, de 12 de juliol, sobre regu-
lació del sector del tabac cru, es modifica en els termes
següents:

U. L’article 2 queda redactat de la manera següent:
«Article 2. Determinació i gestió de quotes.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, dins el límit dels llindars de garantia establerts
de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 9 del
Reglament (CEE) núm. 2075/92 del Consell, de
30 de juny de 1992, pel qual s’estableix l’orga-
nització comuna de mercats en el sector del tabac
cru, distribueix les quotes corresponents a cada
grup de varietats per a cada període de tres collites
consecutives, per a la seva gestió per part de les
comunitats autònomes o del propi Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació.

2. Les quotes corresponents a cada grup de
varietats per a tres collites consecutives es distri-
bueixen als productors individuals no integrats a
una agrupació i a les agrupacions de productors
de forma proporcional a la mitjana de les quantitats


