
PROGRAMACIÓ  DIDÀCTICA

Departament de Català | EOI Calvià

DC020201



DC020201 | Programació CAT Índex

Taula

1. Objectius generals del departament 3

2. Enfocament metodològic 3

3. Bàsic A1 4

3.1. Definició i objectius del nivell 4
3.2. Objectius del curs 4
3.3. Metodologia didàctica 4
3.4. Materials didàctics 4
3.5. Entorn digital 4
3.6. Avaluació 5
3.7. Programació d'aula 5
3.8. Competències i continguts 5

4. Bàsic A2 14

4.1. Definició i objectius del nivell 14
4.2. Objectius del curs 14
4.3. Metodologia didàctica 14
4.4. Materials didàctics 14
4.5. Entorn digital 14
4.6. Avaluació 15
4.7. Programació d'aula 15
4.8. Competències i continguts 15

5. Intermedi B1 24

5.1. Definició i objectius del nivell 24
5.2. Objectius del curs 24
5.3. Metodologia didàctica 24
5.4. Materials didàctics 24
5.5. Entorn digital 25
5.6. Avaluació 25
5.7. Programació d’aula 25
5.8. Competències i continguts 26

6. Intermedi B2 43

6.1. Definició i objectius del nivell 43
6.2. Objectius del curs 43
6.3. Metodologia didàctica 43
6.4. Materials didàctics 44
6.5. Entorn digital 44
6.6. Avaluació 44
6.7. Programació d'aula 44
6.8. Competències i continguts 45

7. Avançat C1 59

7.1. Definició i objectius del nivell 59
7.2. Objectius del curs 59
7.3. Metodologia didàctica 59
7.4. Materials didàctics 60
7.5. Entorn digital 60
7.6. Avaluació 60
7.7. Programació d'aula 61
7.8. Competències i continguts 61

8. Avançat C2 71

8.1. Definició i objectius del nivell 71
8.2. Objectius del curs 71
8.3. Metodologia didàctica 71
8.4. Materials didàctics 72
8.5. Entorn digital 72
8.6. Avaluació 72
8.7. Programació d'aula 73
8.8. Competències i continguts 73

I. ANNEX I 75

Composició del departament 83
Oferta acadèmica del departament 83

EOI Calvià 2/76



DC020201 | Programació CAT Objectius generals i enfocament metodològic

1. Objectius generals del departament

Pedagògics

- Desenvolupar i revisar l’enfocament comunicatiu en l’ensenyament/aprenentatge.
- Millorar el coneixement de referents formals escrits i orals en llengua catalana.
- Harmonitzar de manera flexible el sistema d’avaluació de tots els nivells.

Metodològics

- Revisar i millorar el material didàctic, si escau.
- Adaptar el material didàctic al currículum tan com sigui possible.

Organitzatius

– Adaptar la programació del departament al currículum, a la concreció curricular i
unificar-la amb la de la resta de departaments.

– Elaborar les programacions d'aula del nivells que s'imparteixen enguany.

2. Enfocament metodològic

D’acord amb les orientacions del Currículum, s’adopta un enfocament orientat a l’acció,
segons el qual l’aprenentatge de l’idioma es dona mitjançant el seu ús efectiu per part
dels alumnes, que, com a individus i com a agents socials, desenvolupen una sèrie de
competències i les utilitzen per dur a terme activitats lingüístiques. Sobre les
competències generals i comunicatives, consultau el document següent: enllaç

Així doncs, les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge es plantegen de manera que
l'actuació de l’alumne hi sigui central.  El paper del professorat és essencialment el

d’organitzar les sessions, facilitar la participació de l'alumne en la realització
d'activitats de base comunicativa, avaluar la seva actuació, orientar-lo i indicar-li com
pot desenvolupar i millorar les seves competències i les seves estratègies
d'aprenentatge. 

L'ensenyament i aprenentatge fonamentalment gira entorn de tasques en què l'alumnat
hagi d'afrontar situacions de comunicació reals i dur-hi a terme activitats de
comprensió,  producció, interacció i mediació. Aqueixes tasques es dissenyen de
manera que, per a dur-les a terme, l'alumne hagi d'adquirir coneixements nous i
mobilitzar-ne de previs, aprendre a utilitzar procediments discursius i estratègies (de
planificació, execució, control i reparació) i tenir en compte el context sociolingüístic i
sociocultural. 

La selecció de les tasques i les seves característiques (els textos o material de base
utilitzat, els temes, les operacions que comporten, la durada, el nombre de
participants, les instruccions, etc.) i les seves condicions de realització (quan i com)
s’estableixen essencialment en funció dels objectius específics que es pretén
aconseguir, dins el marc del nivell. 

Les classes s’organitzen de manera que s’afavoresqui la interacció entre els alumnes i
s’hi promou la dinàmica de grups. Per regla general, es desenvolupen en l'idioma
objecte d'estudi per a garantir-ne l’ús, però aprofitant quan convé el bagatge plurilingüe
a l’abast del grup.
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3. Bàsic A1

3.1. Definició i objectius del nivell

Consultau la definició i els objectius del nivell al currículum: enllaç

3.2. Objectius del curs

- Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant receptives com productives, per
satisfer necessitats comunicatives immediates i interactuar o mediar d'una manera
senzilla en contextos familiars, amb l'ajut del context i la col·laboració dels
interlocutors.

- Integrar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals,
en l'aprenentatge de l'idioma.

- Aprofitar les ocasions d'exposició a l'idioma per comprovar el seu progrés en
l'aprenentatge.

- Desenvolupar les estratègies que permetin fer front a les dificultats importants de
comunicació en els contextos més habituals.

- Identificar i desenvolupar les estratègies que permetin avaluar i continuar el procés
d'aprenentatge de l'idioma.

3.3. Metodologia didàctica

Metodologia per tasques. El curs s’estructura en nou seqüències didàctiques
orientades a la consecució d’una tasca amb dos resultats finals, un de factura
col·lectiva i un de factura individual. En el treball de cada tasca es treballen els
continguts, les estratègies i les habilitats que calen per a la consecució de la tasca
final, així com de les tasques intermèdies que són necessàries per assolir-la.

El desenvolupament de cada seqüència inclou treball cooperatiu (en grups petits o
amb tot el grup) i individual a classe, així com exercicis individuals de consolidació
dels continguts que hi apareixen, majoritàriament duts a terme fora de classe, amb el
llibre d’exercicis o a través de la plataforma digital, de manera autònoma.

Les tasques intermèdies cobreixen de manera equilibrada totes les activitats de
llengua (PCTO, PCTE, CTO, CTE i ML, sovint de manera integrada. Quan es cau, es
poden dur a terme a través de la plataforma digital.

3.4. Materials didàctics

- A punt 1. Curs de català: llibre de l’alumne. Vilagrasa Grandia, Albert. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. ISBN: 978-84-9883-990-6

- A punt 1. Curs de català: llibre d’exercicis. Vilagrasa Grandia, Albert. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. ISBN: 978-84-9191-006-0

A part, també es farà ús d’altres materials didàctics complementaris que es
presentaran a l’alumnat que assisteixi a classe habitualment, d’acord amb els objectius
de la programació i amb les necessitats concretes de l’alumnat.

3.5. Entorn digital

L’alumnat té accés a una aula virtual a la plataforma GoogleClassroom, mitjançant
l’adreça electrònica que proporciona l’escola. El professor hi proposa tasques i
activitats de consolidació perquè s’hi duguin a terme autònomament. També funciona
de repositori de materials treballats de manera presencial perquè l’alumnat hi tengui
accés si no ha assistit a qualque sessió presencial o necessita recuperar-lo.

Alguns dels exercicis específics d’avaluació, ja siguin tasques concretes, exàmens o
tests, s’hi poden dur a terme o lliurar-s’hi.

3.6. Avaluació

a) Avaluació inicial

Durant les primeres sessions lectives d’octubre, es realitzarà una avaluació inicial de
diagnòstic consistent en un o més exercicis de l'àrea o les àrees elegides pel
professorat. El resultat d'aquesta avaluació ha de ser comunicat als alumnes i ha de
servir per plantejar, si escau, modificacions d'aquesta programació.
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b) Avaluació de progrés

S'avaluarà regularment el progrés de l'alumnat en totes les habilitats o destreses:
producció i coproducció de textos escrits (PCTE), producció i coproducció de textos
orals (PCTO), comprensió textos escrits (CTE), comprensió de textos orals (CTO) i
mediació lingüística oral i escrita (ML). 

Aquesta avaluació s'agruparà en tres períodes, al final dels quals s'informarà l'alumnat
del seu progrés i de les notes obtingudes. S’hi avaluen per separat les cinc habilitats:
CTE, CTO, PCTE, PCTO i ML.

c) Esquema d'avaluació contínua

- 1a avaluació: exercicis finals de les unitats 1, 2 i 3  (dues destreses per unitat)

- 2a avaluació: exercicis finals de les unitats  4, 5 i 6  (dues destreses per unitat)

- 3a avaluació: exercicis finals de les unitats 7, 8 i 9  (dues destreses per unitat)

Per a cada avaluació, notes de cada habilitat (PCTE, PCTO, CTE, CTO i ML): en total 8
(2 exercicis al final de cada unitat i 2 al final del període).

3.7. Programació d'aula

Consultau la programació d'aula a l'arxiu corresponent. (Document intern, no públic)

3.8. Competències i continguts

Consultau la totalitat de les competències i dels continguts del nivell al currículum:
enllaç

Vegeu-ne la seqüenciació trimestral a les taules següents:
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A1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av.: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Socioculturals Socioculturals Socioculturals

- Normes fonamentals de
cortesia (salutacions i
acomiadaments, gratitud).

- Activitats d’oci populars.

- Activitats
- Territoris i àmbits en què s’usa

la llengua.
- Relacions familiars: vincles

- Concepte de
puntualitat.

- Horaris d’àpats
- Horaris d’establiments.
- Tipologia general dels

habitatges.

- Hàbits de salut i higiene en
general.

- Festivitats tradicionals més
rellevants.

- Ciutats i llocs més
significatius.

- Fórmules habituals de
compra i pagament.

Sociolingüístics Sociolingüístics Sociolingüístics

- Salutacions i comiats segons
moment del dia.

- Presentacions: fórmules
genèriques.

- Formes de tractament
- Formules per demanar per

algú.

- Fórmules de felicitació
per aniversaris,
onomàstiques, dates
assenyalades.

- Fórmules a l’hora de
demanar preu i de pagar.

- Fórmules de cortesia per
sol·licitar permís, ajuda, etc.

Funcionals Funcionals Funcionals

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
- Saludar, respondre a una

salutació i acomiadar-se.
- Presentar-se, presentar algú i

respondre a una presentació.
- Donar les gràcies i respondre

a un agraïment.
- Verificar que s’ha entès un

missatge.
- Atraure l’atenció.

‣ Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
- Expressar gustos i

preferències sobre activitats i
llocs.

- Expressar coneixement i
desconeixement.

‣ Actes assertius (donar i
sol·licitar informació):
- Donar i demanar dades

personals.
- Identificar una persona pels

vincles familiars.
- Preguntar i dir a qui pertany

una cosa.
- Descriure el caràcter d’una

persona
‣ Actes directius (persuadir,

convèncer. Propòsits d'acció):
- Demanar de repetir, explicar o

parlar a poc a poc.
- Preguntar i expressar el

significat o la traducció d’una
paraula o expressió.

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
- Felicitar i respondre a

una felicitació.
‣ Actes assertius (donar i

sol·licitar informació):
- Descriure activitats

quotidianes
- Referir-se a accions

que succeeixen en el
moment que es parla.

- Informar de l’hora, dels
horaris i de la freqüència
dels esdeveniments.

- Dir on es viu i amb qui.
- Descriure llocs.
- Localitzar serveis.
- Fer comparacions.
- Narrar experiències

personals.
- Narrar fets i històries.
- Contar anècdotes.

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
- Verificar que s’ha entès un

missatge.
- Disculpar-se i donar

excuses.
‣ Actes assertius (donar i

sol·licitar informació):
- Enumerar els ingredients

d’un plat.
- Donar i rebre consells.
- Descriure com va vestit algú
- Explicar el que s’ha fet

durant el dia.
- Informar de l’experiència

laboral i formativa.

- Explicar les formes de
vestir en diferents
ocasions.

- Comprar peces de roba i
complements.

- Parlar d’habilitats.
- Comprar aliments.

‣ Actes expressius (expressar
i valorar actituds i opinions):
- Expressar gustos i

preferències sobre
menjars.

- Opinar sobre les xarxes i la
compra per internet.

- Expressar acord i
desacord.
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A1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Discursius (gèneres) Discursius (gèneres) Discursius (gèneres)

‣ Producció i coproducció:
- Preguntes simples sobre

informació personal
- Converses breus sobre

informació personal
- Presentació succinta de

persones
- Missatges de text
- Apunts breus en xarxes socials
- Postals i correus electrònics

personals breus
- Fitxes i formularis (emplenar)

‣ Comprensió:
- Instruccions del professorat
- Instruccions del llibre de text
- Butlletins de notes
- Comunicats d’àmbit escolar
- Fitxes i formularis
- Qüestionaris

‣ Producció i coproducció:
- Preguntes simples sobre

situacions quotidianes
- Biografies
- Anècdotes
- Sol·licitud d’instruccions per

arribar a un lloc
- Narració curta de fets

‣ Comprensió:
- Indicacions molt simples per

arribar a un lloc

- Indicacions molt simples per
arribar a un lloc

- Missatges personals en un
contestador

- Horaris i calendaris
- Rètols i senyalitzacions

d’espais públics
- Horaris i calendaris
- Tiquets
- Plànols i itineraris senzills
- Fulletons turístics senzills

‣ Producció i
coproducció:
- Sol·licitud

d’instruccions per fer
una activitat senzilla

- Descripcions
succintes de llocs i
objectes

- Llistes
- Cartes i correus

electrònics personals

‣ Comprensió:
- Anuncis en seveis i

locals públics
- Etiquetes de

productes de primera
necessitat

- Menús senzills
- Programes senzills

de manifestacions
culturals

- Prospectes i
catàlegs senzills

Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics)

‣ Nom
- Noms de pila, cognoms i

hipocorístics d'àmbit general
- Formes de respecte o cortesia
- Nom de les lletres i els diacrítics

‣ Domicili
- Ciutats importants
- Països i continents

‣ Telèfon i adreces electròniques
- Números cardinals de 0 a 100
- Seqüenciació dels núm. de telf.
- Nom dels símbols habituals

‣ Altres dades personals

- Lloc i data de naixement, edat,
sexe, estat civil.

‣ Nacionalitat: gentilicis
‣ Ocupació: noms d'oficis; llocs on

es fa feina

‣ Família: noms de parentiu
pròxim

‣ Preferència i aversió: graus
bàsics

‣ Flora i fauna: animals de
companyia habituals

‣ Aficions: tipus d'aficions i
camps d'interès personal

‣ Entreteniment
- Mitjans de comunicació (TV,

ràdio...)
- Productes i programes

audiovisuals
‣ Món intel·lectual i artístic:

- Objectes i esdeveniments
- Instruments musicals molt

comuns
‣ Esports molt comuns
‣ Coneixences (p. ex. amic,

col·lega)

‣ Nom
- Sobrenoms

‣ Domicili:
- Nom de vies

‣ Allotjament:
- Tipus genèrics d'allotjament

‣ Instal·lacions i estris de la llar
- Mobiliari bàsic
- Parament bàsic de la llar

‣ Festivitats
- Noms de festivitats d'àmbit

general
‣ Lleure

- Activitats (p. ex. fer una copa)
‣ Entreteniment

- Equipament tècnic bàsic (TV)
‣ Transports: tipus de vehicles

‣ Vida social
- Relacions (p. ex. convidar,

regalar)
- Esdeveniments (p. ex. festa)

‣ Turisme
- Noms d'elements d'interès (p.

ex. catedral)
‣ Allotjament

- Establiments d’allotjament
turístic

- Dependències genèriques
‣ Comerç

- Tipus d'establiments
‣ Menjars

- Tipus de menjars i begudes
- Tipus genèrics d’aliments

‣ Restauració
- Tipus genèrics d'establiments

de restauració

‣ Establiments
- Accions bàsiques (p.

ex. pagar)
- Pesos i mesures
- Béns de consum poc

específics
‣ Preu i qualitat

- Diners, monedes i
fraccions

- Accions relacionades
amb el pagament (p.
ex. canvi) 

‣ Roba
- Noms de peces de

vestir, de complements
i de materials

- Colors

‣ Educació
- Lèxic relacionat amb

les habilitats,
l’experiència laboral i
formativa

- Tipus genèrics de
centres educatius

- Tipus genèrics
d’estudis

- Assignatures
genèriques
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A1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Morfosintàctics Morfosintàctics Morfosintàctics

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Substantius:

‣ Classes:
- Noms col·lectius: gent, tothom, alumnat, la majoria

(concordança en singular)
- Reconeixement dins la frase de noms propis de persona, lloc,

marques, institucions, etc.
- Nombre i ordre de noms i cognoms

‣ Flexió:
- Flexió regular de gènere i nombre (-ø/-a/-s/-es); també

-ø/-a/-os/-es; -e/-a/-es/-es; -ø/-na/-ns/-nes en vocabulari
propi i habitual de les situacions del nivell: (nas, alumne, cosí...)

- Invariabilitat de gènere o nombre en vocabulari dels exponents
del nivell (p. ex. militar, viatjant)

- Diferents lexemes per a masculí i femení en vocabulari de
parentiu (pare/mare, oncle/tia) o molt elemental

‣ Formació:
- Femenins amb -essa en vocabulari referit a oficis i càrrecs

habituals (metgessa, batlessa, alcaldessa)
- Sufixos habituals relatius a oficis: -or/-ora, -er/-era, -dor/-dora,

-ista, -aire, -ant/-anta

2. Pronoms personals forts:

- De tractament formal: vostè, vostès
- Que dupliquen un pronom feble en funció d'OI amb verbs del

tipus agradar: A jo/mi m'agrada passejar
- Elisió en funció de subjecte

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Substantius:

‣ Flexió

- Invariabilitat de nombre en dies de la setmana

2. Pronoms personals forts:

- En complements i adjunts amb preposició: amb ella, d'ell,
darrere jo

3. Pronoms personals febles:

- Formes reforçades i elidides simples d’acusatiu
- Combinacions reflexiu+adverbial (se'n; s'hi) en exponents del

nivell: me'n vaig, s'hi menja bé…

4. Pronoms indefinits: res, tot

5. Oracions de relatiu: restrictives amb que + mode indicatiu.

II. L’existència

6. Articles:

- Absència o presència d'article amb dies de la setmana.

III. La pertinença

7. Possessius

- Tònics postnominals amb article indefinit o quantificador (un
amic meu; dues alumnes seves)

IV. La quantitat

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L’existència

1. Usos pronominals i elisions del substantiu: d'alguns
determinants: quantificadors indefinits i universals,
demostratius i possessius (Tots m'agraden; És aquest; Vull el
meu)

II. La qualitat

2. Oracions de relatiu restrictives: amb que + mode indicatiu

III. El grau

3. Diminutius: -et/-eta, -ó/-ona

4. Superlatius: -íssim, -íssima; amb súper + Adj

5. Comparatius: 

- Amb més, menys i més poc... que
- Amb (no) tan/tant... com

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS

6. Preposicions:

- Ús de sota i sobre en expressions o associacions lèxiques
habituals: sota zero

7. Pronoms:

- Hi locatiu
- Hi amb verbs de moviment
- S'hi en oracions impersonals
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A1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Morfosintàctics Morfosintàctics Morfosintàctics

3. Pronoms personals febles:

- Formes reforçades i elidides simples de datiu i reflexiu
- Formes plenes i reduïdes simples en exponents del nivell:

conèixer-vos, dona’m...
- Pronom en partitiu com a OD amb tenir, haver-hi, voler.
- Pronom ho en funció oracions atributives d'identificació: És el

teu germà? -Sí que ho és.

4. Pronoms demostratius:

- Això, allò (ús díctic i anafòric)
- Ús díctic per referir-se a persones en presentacions: Això és mon

pare.

5. Pronoms indefinits: algú, ningú, tothom

II. L’existència

6. Verbs: haver-hi, ser-hi

7. Articles:

- Definits (general i salat): ús individualitzador i díctic; ús amb
topònims d'alguns països

- Personals
- Indefinits

8. Demostratius: aquest, aquell (ús díctic)

III. La pertinença

- Amb de
- Ca + SN

9. Possessius:

8. Quantificadors:

- Quantitatius: massa, més, menys, més poc, una mica
- Tots/totes + numeral cardinal (totes dues, tots quatre...)
- Numerals fraccionaris: mig, la meitat de
- De polaritat negativa: gaire

V. La qualitat

9. Adjectius deverbals: amb -dor/-dora, -ble

10. Sintagmes preposicionals: amb de, per, amb i sense

11. Aposicions freqüents:
- Amb numerals (número vint, planta segona...), topònims i

microtopònims (plaça Espanya, residencial Can Domenge, illes
Canàries ...), càrrecs o oficis (el papa Francesc, el doctor Llopis…)

12. Pronoms: ho en funció d’atribut

VI. El grau

13. Quantitatius: molt, poc, gens, massa

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS

14. Adverbis i locucions adverbials de lloc: a mà dreta/esquerra,
al fons, dalt, baix, enfora, enmig

15. Preposicions àtones: en (localització) i a (direcció)

16. Preposicions tòniques i compostes, i locucions prepositives:
- Davant, darrere, damunt, davall, dins, defora, fora (de), prop

(de), lluny (de): ús intransitiu o adverbial i ús transitiu (davant
jo, darrere l'escola, etc.)

- Cap a, fins a, des de

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

8. Ubicació temporal relativa:
- D’aquí a + període de temps: d'aquí a un mes

9. Relacions temporals
- Expressió del passat: imperfet d'indicatiu, passat perifràstic,

perfet d’indicatiu
- Expressió del futur: present amb adverbis i expressions

temporals (demà anam al cine)
- Futur d’indicatiu

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

10. Puntual: futur d'indicatiu 

11. Perfectiu:
- Perfet d’indicatiu
- Participi

12. Iteratiu: tornar a + INF 

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT

13. Volició: verbs voler i preferir i loc. estimar-se més en present
d'indicatiu i condicional

14. Obligació:
- Perífrasi haver de + INF
- Imperatius en 2a persona: formes que coincideixen amb la 3a

pers. del present d'indicatiu: escolta, escriu, llegeix, etc.
- Altres imperatius freqüents en els exponents del nivell: vine,

digues, digui, fes, te
- En plural o 3a persona de cortesia: formes habituals en rètols i

instruccions senzilles (entrau, estirau, telefoni, teclegi...)
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A1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Morfosintàctics Morfosintàctics Morfosintàctics

- Tònics prenominals amb article definit.
- Tònics postnominals sense article: usos freqüents (ca

meva/teva, amics meus)
- Àtons amb pare i mare
- Tònics sense article en oracions atributives: és meu

IV. La quantitat

10. Quantificadors:

- Numerals cardinals i ordinals (fins a quart i derivats amb
-è/-ena)

- Quantitatius: molt, poc
- Indefinits: algun, qualque, algú, (un) altre
- Universals: tot, tothom, cada
- De polaritat negativa: gens, cap, res, ningú

V. La qualitat

11. Adjectius:

- Posició: darrere el nom

‣ Concordança i flexió de gènere i nombre:

- Flexió regular de gènere i nombre (-ø/-a/-s/-es); també
-ø/-a/-os/-es, -e/-a/-es/-es, -ø/-na/-ns/-nes en vocabulari
propi i habitual de les situacions del nivell (gros, nostre, fadrí…)

- Invariabilitat de gènere o nombre en vocabulari propi i habitual
de les situacions del nivell, p. ex. gran, jove

‣ Formació:

- Gentilicis habituals amb -ès/-esa, -à/-ana, -í/-ina, -er/-era,
-enc/enca

17. Pronoms: hi amb ser-hi i haver-hi

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

18. Ubicació temporal absoluta:

- Dates precedides de dia o el
- A + article amb hores, parts del dia, mesos, estacions
- Per amb dates assenyalades (per Nadal)

19. Ubicació temporal relativa:

- Dies de la setmana sense article
- Adverbis de temps: aviat, prest, ahir, avui, demà, tard,

despús-ahir, passat-demà, llavors, aleshores, etc.

20. Ubicació temporal (durada):

- Preposicions tòniques compostes: fins a, des de; correlació de...
a…

- Fer + període de temps: fa dos dies, fa un any
- Quan + verb en imperfet d'indicatiu

21. Freqüència:

- Amb el determinant cada
- Adverbis i locucions de freqüència: mai, sempre, sovint, de

vegades, de tant en tant

22. Relacions temporals

23. Adverbis i locucions: ara, abans, després

24. Temps verbals:

- Expressió del present: present d'indicatiu
- Expressió del passat: imperfet d'indicatiu, passat perifràstic,

perfet d'indicatiu

15. Obligació:

- Amb no + perífrasi d'obligació: no +haver de + INF
- Amb no + subjuntiu de 3a pers. plural (No entreu) en rètols i

instruccions
- No es pot + INF
- Finits: algun, qualque, algú, (un) altre
- Universals: tot, tothom, cada
- De polaritat negativa: gens, cap, res, ningú

EXPRESSIÓ DE LA MANERA

16. Adverbis i locucions:

- De manera: així, bé, malament
- De grau: molt, poc, gens, més, menys
- Focals: només, també, tampoc
- Usos adverbials de l'adjectiu (fort, igual, ràpid, millor, etc.)

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

17. Conjugacions verbals:

‣ En mode indicatiu: present, perifràstic i imperfet:

- Regulars: 1 (model cantar), 2 (model córrer), 3a (model dormir),
3b (model servir)

- Altres models: beure, creure, aprendre, viure
- Irregulars freqüents en els exponents del nivell (només

present): anar, conèixer, dir, dur, escriure, estar, fer, poder, ser,
tenir, venir, viure, voler

- Verbs defectius: haver-hi, caldre, ploure
- Verbs transitius amb ús pronominal freqüent: estimar-se més,

etc.
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A1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Morfosintàctics Morfosintàctics Morfosintàctics

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS

12. Adverbis i locucions adverbials de lloc: aquí, allà

13. Preposicions àtones: a i de (localització, origen)

14. Pronoms: hi amb ser-hi

15. Oracions de relatiu locatives: amb on, d'on + mode indicatiu

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

16. Ubicació temporal absoluta:

- Quantificador de polaritat negativa: mai
- Ordre dia-mes-any en les dates (3/2/2013 = Tres de febrer de dos

mil tretze)

17. Ubicació temporal (durada):

- SN amb expr. temporals: dos anys, cinc minuts
- Relacions temporals

18. Expressió del present: present d'indicatiu

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

19. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): verbs en present
d'indicatiu

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT

20. Possibilitat:

- Verb poder
- Ser possible + infinitiu

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

25. Puntual: verbs en present d'indicatiu, passat perifràstic 

26. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual):

- Verbs en present d'indicatiu, imperfet d’indicatiu
- Adverbis i locucions adverbials d'aspecte: normalment, de

vegades, de tant en tant, sempre, sovint

27. Perfectiu: verbs en passat perifràstic

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT

28. Capacitat: verbs saber, poder

29. Necessitat: verbs necessitar, caldre + SN o infinitiu

30. Probabilitat: adverbis i locucions adverbials modals potser,
segurament

EXPRESSIÓ DE LA MANERA

31. Adverbis i locucions:

- Focals: només, també, tampoc
- Usos adverbials de l'adjectiu (fort, igual, ràpid, millor, etc.)

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

32. Conjugacions verbals en mode indicatiu: present, perifràstic i
imperfet

33. Regulars: 1 (model cantar), 2 (model córrer), 3a (model dormir),
3b (model servir)

34. Altres models: beure, creure, aprendre, viure

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

18. L’oració exclamativa:

- D'estructura interrogativa amb que i amb quin

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES

19. Comparació:

‣ Construccions comparatives:
- Quantitatives amb tan/tant... com i més/menys... que

20. Connectors parentètics:

- D'intensificació: a més
- D'oposició: en canvi, doncs
- De restricció: almenys, almanco
- De conseqüència: per tant
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A1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Morfosintàctics Morfosintàctics Morfosintàctics

21. Permís:

- Verb poder en present d’indicatiu
- Ser possible + infinitiu

EXPRESSIÓ DE LA MANERA

22. Adverbis i locucions:

- De manera: així, bé, malament
- De grau: molt, poc, gens, més, menys

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

23. Estructura dels predicats verbals:

- Ordre neutre: V+OD/CR+OI+Adjunts
- Concordança subjecte-verb

24. Estructura dels predicats no verbals:
- Copulativa amb ser
- Ordre neutre: V+ATR (+Adjunts)
- Concordança subjecte-atribut

25. Conjugacions verbals:
- Irregulars freqüents en els exponents del nivell (només present):

anar, conèixer, dir, escriure, estar, fer, ser, tenir, viure
- Verbs defectius: haver-hi
- Verbs transitius amb ús pronominal freqüent: dir-se

35. Irregulars freqüents en els exponents del nivell (només
present): dur, poder, voler

36. Verbs defectius: haver-hi, caldre, ploure

37. Verbs transitius amb ús pronominal freqüent: aixecar-se,
conèixer-se, llevar-se, pentinar-se, dir-se.

38. Oracions subordinades substantives d'infinitiu pròpies
d'exponents del nivell: Vull parlar amb tu; Encantat de
conèixer-lo; Abans d'anar a escola…

39. Declaratives amb que, dependents de verbs de dicció,
percepció, coneixement o suposició: Diu que té por; Veig que fa
vent; Sé que vindrà; Crec que és així...

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L’EXCLAMACIÓ

40.L’oració declarativa (afirmativa i negativa): verb el·líptic en
contextos de resposta o rèplica (Jo tampoc; Tu, demà; Ell sí)

41. L’oració interrogativa: interrogatives totals amb o sense
partícula interrogativa què
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A1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Ortogràfics Ortogràfics Ortogràfics

1. Sistema d'escriptura:

- L’alfabet
- Distinció de majúscules i

minúscules

2. Representació gràfica de les
vocals:

- Valor fònic de les vocals
- Alternança a/e en flexió nominal

3. Representació gràfica de les
consonants:

- Valor fònic de les consonants i
dels dígrafs (ig, tx, ix, l·l, ll, qu,
gu, ny).

- Oclusives velars: c/qu, g/gu;
alternances en flexió nominal

- Grafia de les fricatives i africades
(tx/ig, tj/tg, g/j; ç/c): alternances
en flexió nominal

- Valor consonàntic de i i u

4. Diacrítics:

- Accentuació: reconeixement de la
síl·laba tònica marcada amb accent

5. Altres signes ortogràfics:

- Apòstrof: amb l'article definit i la
preposició de en exponents del nivell
(l'altre, d’amèrica)

- Guionet amb numerals compostos

6. Altres fenòmens ortogràfics:

- Contraccions de preposicions àtones i
articles: al(s), del(s), can

7. Puntuació:

- Majúscules a inici de frase i en noms
propis

- Punt a final de frase i en abreviatures
- Signes d'interrogació i exclamació

8. Representació gràfica de les vocals:

- Alternança a/e en flexió verbal

9. Representació gràfica de les consonants:

- Valor fònic de les consonants i dels dígrafs (ig, tx, ix, l·l, ll, qu, gu,
ny)

- Oclusives velars: c/qu, g/gu; alternances en flexió verbal
- Grafia de les fricatives i africades (tx/ig, tj/tg, g/j; ç/c):

alternances en flexió verbal

10. Diacrítics: dièresi en els dígrafs gü i qü

11. Altres signes ortogràfics:

- Apòstrof per marcar elisió de la vocal neutra
- Guionet amb pronoms febles en posició enclítica, en exponents

del nivell (mira-la)

12. Altres fenòmens ortogràfics:

- Abreviatures dels numerals ordinals;
- Abreviatures de mesos, dies (dl., dt., dc.,...), vies públiques

habituals (c/, pl., av., etc.) i de senyor, senyora

13. Puntuació:

- Coma en enumeracions
- Coma en incisos i focalitzacions

Fonètics Fonètics Fonètics

1. Entonació:

- De l'oració declarativa: descens gradual a partir de la primera síl·laba tònica
- De la interrogativa total (patró descendent): to alt i fort descens a la darrera

síl·laba tònica i següents

2. Sil·labificació i patrons accentuals:

- Elisió de la vocal neutra en contactes vocàlics, amb apostrofació
o sense: (l'hora, quina hora és…)

- Formes rizotòniques de l'imperfet d'indicatiu: deia
- Formes arrizotòniques dels verbs acabats en -iar, -uar
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4. Bàsic A2

4.1. Definició i objectius del nivell

Consultau la definició i els objectius del nivell Bàsic A2 al currículum: enllaç

4.2. Objectius del curs

- Assolir la competència comunicativa descrita a la definició del nivell

- Adquirir la competència digital necessària per aprendre en entorn parcialment o
completament no presencial

- Preparar-se per dur a terme les proves de certificació del nivell.

- Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques,tant productives com receptives, per fer
ús de la llengua com a mitjà de comunicació i d’expressió personal o de mediació, per
tal de satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

- Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals,
per construir els nous aprenentatges.

- Aprofitar totes les ocasions possibles d’exposició i interacció en la nova llengua per
posar en pràctica les habilitats adquirides.

- Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin superar les difictultats de
comunicació en els contextos més habituals.

- Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin avaluar i continuar
l’aprenentatge de l’idioma.

- Adoptar una actitud oberta davant d’elements o situacions diferents dels de la pròpia
llengua o cultura que poden aparèixer en el discurs.

4.3. Metodologia didàctica

Metodologia per tasques. El curs s’estructura en nou seqüències didàctiques
orientades a la consecució d’una tasca amb dos resultats finals, un de factura
col·lectiva i un de factura individual. En el treball de cada tasca es treballen els
continguts, les estratègies i les habilitats que calen per a la consecució de la tasca
final, així com de les tasques intermèdies que són necessàries per assolir-la.

El desenvolupament de cada seqüència inclou treball cooperatiu (en grups petits o amb
tot el grup) i individual a classe, així com exercicis individuals de consolidació dels
continguts que hi apareixen, majoritàriament duts a terme fora de classe, amb el llibre
d’exercicis o a través de la plataforma digital, de manera autònoma.

Les tasques intermèdies cobreixen de manera equilibrada totes les activitats de llengua
(PCTO, PCTE, CTO, CTE i ML, sovint de manera integrada. Quan es cau, es poden dur a
terme a través de la plataforma digital.

4.4. Materials didàctics

- A punt 2. Curs de català: llibre de l’alumne. Vilagrasa Grandia, Albert. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. ISBN: 978-84-9883-991-3

- A punt 2. Curs de català: llibre d’exercicis. Vilagrasa Grandia, Albert. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. ISBN: 978-84-9191-011-4

A part, també es farà ús d’altres materials didàctics complementaris que es
presentaran a l’alumnat que assisteixi a classe habitualment, d’acord amb els objectius
de la programació i amb les necessitats concretes de l’alumnat.

4.5. Entorn digital

L’alumnat té accés a una aula virtual a la plataforma GoogleClassroom, mitjançant
l’adreça electrònica que proporciona l’escola. El professor hi proposa tasques i
activitats de consolidació perquè s’hi duguin a terme autònomament. També funciona
de repositori de materials treballats de manera presencial perquè l’alumnat hi tengui
accés si no ha assistit a qualque sessió presencial o necessita recuperar-lo.

Alguns dels exercicis específics d’avaluació, ja siguin tasques concretes, exàmens o
tests, s’hi poden dur a terme o lliurar-s’hi.

4.6. Avaluació

a) Avaluació inicial
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Durant les primeres sessions lectives d’octubre, es realitzarà una avaluació inicial de
diagnòstic consistent en un o més exercicis de l'àrea o les àrees elegides pel
professorat. El resultat d'aquesta avaluació ha de ser comunicat als alumnes i ha de
servir per plantejar, si escau, modificacions d'aquesta programació.

b) Avaluació de progrés

S'avaluarà regularment el progrés de l'alumnat en totes les habilitats o destreses:
producció i coproducció de textos escrits (PCTE), producció i coproducció de textos
orals (PCTO), comprensió textos escrits (CTE), comprensió de textos orals (CTO) i
mediació lingüística oral i escrita (ML). 

Aquesta avaluació s'agruparà en tres períodes, al final dels quals s'informarà l'alumnat
del seu progrés i de les notes obtingudes. S’hi avaluen per separat les cinc habilitats:
CTE, CTO, PCTE, PCTO i ML.

c) Esquema d'avaluació contínua

- 1a avaluació: exercicis finals de les unitats 1, 2 i 3  (dues destreses per unitat)

- 2a avaluació: exercicis finals de les unitats  4, 5 i 6  (dues destreses per unitat)

- 3a avaluació: exercicis finals de les unitats 7, 8 i 9  (dues destreses per unitat)

Per a cada avaluació, notes de cada habilitat (PCTE, PCTO, CTE, CTO i ML): en total 8 (2
exercicis al final de cada unitat i 2 al final del període).

4.7. Programació d'aula

Consultau la programació d'aula a l'arxiu corresponent (document intern, no públic).

4.8. Competències i continguts

Consultau la totalitat de les competències i dels continguts del nivell al currículum:
enllaç

Vegeu-ne la seqüenciació trimestral a la taules següents:
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A2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Socioculturals Socioculturals Socioculturals

- Gestualitat com a suport de la comunicació verbal
- Gestos d'aprovació o desaprovació
- Normes bàsiques de cortesia (salutacions , acomiadaments i

agraïments)
- Convencions i tabús elementals relatius al comportament
- Festivitats i celebracions importants
- Territoris i àmbits més importants en què s’usa la llengua
- Capçaleres de premsa escrita (en paper i digital) i canals de

ràdio i televisió més importants d’àmbit general

- Festivitats i celebracions importants
- Valors i creences fonamentals
- Habitatge: tipologia i preferències generals
- Hàbits de salut i higiene en general
- Hàbits de descans i relaxació
- El clima i les diferents estacions de l'any: temperatures i

fenòmens naturals més rellevants

- Relacions familiars i intergeneracionals: vincles
- Convencions a l'hora de pagar (propines, etc.)
- Festivitats i celebracions importants
- Horaris comercials i hàbits de consum
- Fórmules habituals de compra i pagament
- Entorn laboral: horaris, hàbits i costums a l'entorn laboral
- Activitats d'oci més populars
- Festivitats i cerimònies tradicionals més rellevants

Sociolingüístics Sociolingüístics Sociolingüístics

- Salutacions i comiats: selecció i ús segons el moment del dia
i la situació

- Presentacions de persones: fórmules semiformals i informals

- Fórmules per demanar per algú
- Mots o expressions freqüents semblants o coincidents amb els

de la L1 amb usos o connotacions diferents
- Distinció de registres formal i informal
- Expressions col·loquials molt freqüents: reconeixement

- Fórmules a l’hora de demanar preu i de pagar.
- Fórmules de felicitació per aniversaris, onomàstiques, dates

assenyalades
- Fórmules de cortesia per sol·licitar permís, ajuda, un servei o

producte, expressar agraïment, demanar perdó, fer compliments
i reaccionar-hi, reaccionar a una invitació

Discursius (gèneres) Discursius (gèneres) Discursius (gèneres)

‣ Producció, coproducció i
comprensió:

- Preguntes simples sobre
informació personal

- Converses breus sobre
informació personal

- Presentació succinta de
persones

- Missatges de text
- Apunts breus en xarxes

socials
- Postals i correus

electrònics personals breus
- Fitxes i formularis

(emplenar)

‣ Producció, coproducció i
comprensió:

- Converses simples de l'esfera
social i quotidiana

- Converses transaccionals
bàsiques

- Instruccions senzilles

- Qüestionaris
- Receptes de cuina senzilles
- Cartes i correus electrònics

administratius senzills
- Cartes i correus electrònics

personals senzills i curts

‣ Producció, coproducció i
comprensió:

- Converses simples de l'esfera
social i quotidiana

- Converses transaccionals
bàsiques

- Indicacions simples per arribar
a un lloc

- Anuncis d'esdeveniments
davant un auditori

- Instruccions senzilles
- Fitxes d'inscripció
- Anuncis breus (de recerca

de feina)
- Invitacions
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Funcionals Funcionals Funcionals

‣ Actes fàtics o solidaris (socialitzar):
- Presentar-se, presentar algú i respondre a una presentació.
- Verificar que s’ha entès un missatge.
- Atraure l’atenció.
- Reaccionar davant d'una informació o relat amb expressions

d'interès, sorpresa, alegria, pena, etc.
‣ Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions):
- Manifestar interès o desinterès.
‣ Actes assertius (donar i sol·licitar informació):
- Donar i demanar dades personals.
- Demanar i donar informació sobre persones objectes i

ubicacions.
- Descriure persones, estats anímics i físics simples.
- Descriure persones i situacions.
- Narrar i preguntar sobre fets, accions o esdeveniments.
‣ Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció):
- Animar algú perquè continuï.

‣ Actes assertius (donar i sol·licitar informació):
- Descriure objectes, situacions i llocs
- Comunicar plans i projectes.

‣ Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció):
- Expressar obligació personal.
- Persuadir i convèncer propòsits o accions.
- Demanar i donar consells.
- Demanar auxili.
- Expressar prohibicions.

‣ Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions):
- Expressar acord o desacord.
- Expressar estats d'ànim.

‣ Actes fàtics o solidaris (socialitzar):
- Donar les gràcies, respondre a un agraïment i demanar

disculpes.
- Felicitar i respondre a una felicitació.
- Acceptar o rebutjar una invitació.
- Donar la benvinguda.

‣ Actes directius (persuadir, convèncer. Propòsits d'acció):
- Demanar, concedir o denegar permís per fer alguna cosa.
- Sol·licitar i donar instruccions.
- Demanar cooperació.
- Suggerir activitats i reaccionar davant suggeriments.

‣ Actes expressius (expressar i valorar actituds i opinions):

- Expressar interès i indiferència.
- Expressar un desig.
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Lèxics Lèxics Lèxics

‣ Nom
- Noms de pila, cognoms i

hipocorístics d'àmbit
general

- Formes de respecte o
cortesia

- Nom de les lletres i els
diacrítics

‣ Telèfon i adreces
electròniques

- Números cardinals de 0 a
100

- Seqüenciació dels números
de telèfon

- Nom dels símbols habituals
‣ Altres dades personals

- Lloc i data de naixement,
edat, sexe, estat civil.

‣ Ocupació
- Lèxic relacionat amb les

habilitats, l’experiència
laboral i formativa

‣ Entreteniment
- Mitjans de comunicació (TV,

ràdio...)
- Productes i programes

audiovisuals
‣ Vida domèstica

- Rutines diàries
- Feines domèstiques

regulars
‣ Festivitats

- Noms de festivitats d'àmbit
general (p. ex.: cap d’any)

‣ Domicili
- Ciutats importants
- Països i continents
‣ Nacionalitat: gentilicis
‣ Allotjament: tipus genèrics
‣ Preferència i aversió: graus bàsics
‣ Aficions: tipus i camps d'interès

personal
‣ Instal·lacions i estris de la llar
- Mobiliari bàsic
- Parament bàsic de la llar (roba de

llit, coberts,etc.).
- Equipament bàsic de la llar (ex.

rentadora)
‣ Clima

- Fenòmens meteorològics comuns.
‣ Entorn

- Tipus genèrics de localitat.
- Tipus d'equipament urbà (p. ex.

parc)
‣ Festivitats

- Noms de festivitats d'àmbit
general (p. ex. cap d’any)

‣ Turisme
- Noms d'elements d'interès (p.

ex. catedral)
‣ Allotjament turístic

- Establiments
- Dependències genèriques

‣ Comerç
- Tipus d'establiments
- Accions bàsiques (p. ex.

pagar)
- Pesos i mesures.
- Béns de consum poc

específics.
‣ Menjars

- Tipus de menjars i begudes
- Tipus genèrics d’aliments

‣ Restauració
- Tipus genèrics d'establiments

de restauració
‣ Preu i qualitat

- Diners, monedes i fraccions.
- Accions relacionades amb el

pagament (p. ex. canvi)

‣ Ocupació
- Noms d'oficis (segons

necessitats)
- Llocs on es fa feina
‣ Benestar i salut
- Costums i hàbits saludables.
‣ Festivitats
- Noms de festivitats d'àmbit

general (p. ex. cap d’any)

‣ Lleure
- Activitats de lleure (ex. fer

una copa)
‣ Entreteniment
- Equipament tècnic de

comunicació bàsic (p. ex.
TV)

‣ Vida social
- Relacions socials

(convidar, regalar, etc)
- Esdeveniments (p. ex.

festa)
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A2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Morfosintàctics Morfosintàctics Morfosintàctics

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Substantius:

‣ Classes:
- Noms sense singular propis d'exponents del nivell: ulleres,

calçons

‣ Flexió:
- Flexió regular de gènere i nombre: -ø/-a/-s/-es, -ø/-a/-os/-es,

-e/-a/ -es/-es, -ø/-na/-ns/-nes

‣ Formació:
- Femenins amb -essa en vocabulari referit a oficis i càrrecs

habituals (metgessa, batlessa, alcaldessa)
- Sufixos habituals relatius a oficis: -or/-ora, -er/-era, -dor/-dora,

-ista, -aire, -ant/-anta

2. Pronoms personals febles:

- Canvi de ho per l' en combinació amb hi

II. La pertinença

- Ca + SN

3. Possessius:

- Tònics postnominals amb article indefinit o quantificador (un
amic meu; dues alumnes seves)

- Tònics postnominals sense article: usos freqüents (ca
meva/teva, amics meus)

- Àtons amb pare i mare i amb casa
- Tònics sense article en oracions atributives: és meu

III. La qualitat

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Pronoms demostratius: això, allò (ús díctic i anafòric)

2. Pronoms indefinits: algú, qualcú, ningú, res, tot, tothom

II. L’existència

3.  Verbs: haver-hi, ser-hi, existi

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS

4. Adverbis i locucions adverbials de lloc: pertot, arreu,
endavant, enrere, amunt, avall, tot dret, allà mateix, al cap de
cantó, al capdamunt, al capdavall

5. Preposicions àtones: per

6. Preposicions tòniques i compostes, i locucions prepositives:
- Entre
- Enfora (de) , enmig (de) (ús transitiu i intransitiu)
- Ús de sota i sobre en expressions o associacions lèxiques

habituals: sota zero

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

7. Temps verbals:

‣ Expressió del present: present d'indicatiu

‣ Expressió del futur:

- Present de subjuntiu amb quan
- Futur d'indicatiu
‣ Expressió de la simultaneïtat: conjunció mentre

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L’existència

1. Pronoms personals febles: 
- Totes les formes simples
- Pronom en partitiu en funció d'OD
- Combinacions binàries datiu+acusatiu
- Canvi de li per hi en combinacions binàries
- Canvi de ho per l' en combinació amb hi

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

2. Ubicació temporal relativa:
- Període de temps + que ve: la setmana que ve, dilluns que

ve...
- D'aquí a + període de temps: d'aquí a un mes

3. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat,
simultaneïtat)
‣ Adverbis i locucions:
- Ara, abans, després, mentrestant, aleshores

- Quantificador + període + abans/després/més tard: un any
abans, un mes després, dos dies més tard...

- Al cap de + període de temps

‣ Temps verbals:
- Expressió del present: present d'indicatiu

‣ Correlació de temps verbals:

- Futur i  pres. de subjuntiu/futur: Soparem quan arribi/arribarà
en Joan

- Passat i  imperfet d'indicatiu: Va demanar si volíem cafè
- Imperatiu  pres. de subjuntiu: Fes com vulguis
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Morfosintàctics Morfosintàctics Morfosintàctics

4. Adjectius:

‣ Concordança i flexió de gènere i nombre:

- Flexió regular de gènere i nombre: -ø/-a/-os/-es, -e/-a/-es/-es,
-ø/-na/-ns/-nes

‣ Invariabilitat de gènere o nombre:

- En vocabulari propi i habitual de les situacions del nivell: p.
ex. gran, jove, interessant, egoista

- Amb terminacions -ar, -ant, -ent, -al, -ble

5. Pronoms: ho en funció d'atribut

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS

6. Pronoms:

- hi locatiu
- hi amb verbs de moviment i amb el verb ser i haver
- s'hi en oracions impersonals

7. Verbs: usos de ser i estar amb locatius

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

8. Ubicació temporal relativa:

- Fer + període de temps: no fa gaire
- Or. relatives temporals amb quan
- Adverbis de temps: despús-ahir, avui, demà, passat-demà,

llavors, aleshores, l'endemà, etc.

- Demostratiu + període de temps: aquest dilluns, aquesta
setmana...

9. Ubicació temporal (durada):

- Preposicions en, durant i entre

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

8. Puntual:  verbs en futur d'indicatiu

9. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual):

- Verbs en futur d'indicatiu, gerundi

- Perífrasis aspectuals: continuar +GER, soler + INF

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

10. Estructura dels predicats no verbals:

- Copulatives amb ser i quasicopulatives modals amb semblar
i parèixer. Pronominalització de l'atribut amb ho

- Quasicopulatives aspectuals amb estar, continuar, quedar,
acabar, anar. Pronominalització de l'atribut amb hi

11. Conjugacions verbals:

‣ Temps d'indicatiu

- Irregulars freqüents en els exponents del nivell: anar,
conèixer, dir, dur, escriure, estar, fer, poder, ser, tenir, venir,
voler

- Verbs defectius: haver-hi, caldre, ploure

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

12. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):

‣ Subjecte postverbal:

- Amb el verb haver-hi i els del tipus agradar

- Amb verbs inacusatius de moviment (arribar, entrar, caure,
etc.), esdevenimentals (passar, etc.), d'obligació (caldre,

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

4. Puntual: verbs en futur d'indicatiu i en present i imperfet de
subjuntiu

5. Perfectiu: verbs en perfet de subjuntiu

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT

6. Capacitat: verbs saber, poder; ser capaç de

7. Necessitat: verbs necessitar, caldre + or. completiva en
subjuntiu

8. Possibilitat:

- Perífrasi poder + ser + SN o SAdj.
- Ser possible + oració
- Adverbis i locucions adverbials modals: tal vegada, potser,

per ventura, etc. + indicatiu

9. Probabilitat:

- -Adverbis i locucions adverbials modals: tal vegada, potser,
per ventura, etc.

- Amb el verb deure
- Amb poder + ser + que + subjuntiu

10. Volició: verbs voler, preferir i loc. estimar-se més en present
d'indicatiu i condicional

11. Permís:
- Verb poder en present d'indicatiu o condicional
- Amb saber greu si + indicatiu
- Amb saber greu que + subjuntiu

12. Obligació:

- Haver de + INF; forma reflexiva: s'ha de...
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- Correlació de... a...; des de... fins a...

10. Freqüència:

- Adverbis i locucions de freqüència: encara, ja, normalment

11. Relacions temporals:

‣ Temps verbals:

- Expressió del present: present d'indicatiu
- Expressió del passat: imperfet d'indicatiu, passat perifràstic,

perfet d'indicatiu

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

12. Puntual: verbs en present
13. Perfectiu:

- Contrast entre passat perifràstic i perfet d'indicatiu

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

14. Conjugacions verbals: temps d'indicatiu

- Regulars: 1 (model cantar), 2 (model córrer), 3a (model
dormir), 3b (model servir)

- Altres models: beure, creure, aprendre, viure, collir, créixer,
veure, valdre

- Irregulars freqüents en els exponents del nivell: anar, conèixer,
dir, dur, escriure, estar, fer, poder, ser, tenir, venir, voler

- Verbs transitius amb ús pronominal freqüent: aixecar-se,
conèixer-se, llevar-se, pentinar-se, dir-se, estimar-se més,
assemblar-se, avenir-se, etc.

- Verbs pronominals: anar-se'n, dur-se'n, recordar-se

tocar, etc.), mancança o sobra (falta, quedar,etc.)

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES

13. Disjunció: coordinació disjuntiva amb si no

14. Contrast: coordinació adversativa excloent amb sinó

15. Condició: condicionals reals amb si i apòdosi en indicatiu o
imperatiu

16. Connectors parentètics:

- De restricció: almenys, almanco
- De concessió: de tota manera, tanmateix, però (postposat)
- D'exemplificació: per exemple

- Caldre + que + subjuntiu
- Imperatius en 2a persona: formes irregulars freqüents

EXPRESSIÓ DE LA MANERA

13. Adverbis i locucions:
- De manera: bé/ben, malament/mal, gratis, a poc a poc, aviat,

de pressa, en -ment
- De grau: una mica, gaire, prou, bastant, massa
- De matís: més aviat

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

14. Estructura dels predicats verbals:
- Doblament de clític amb pronoms forts en funció d'objecte:

Saluda-la a ella; A jo/mi m'agrada la xocolata; A na Maria no la
conec

15. Conjugacions verbals: present de subjuntiu

- Regulars: 1 (model cantar), 2 (model córrer), 3a (model
dormir), 3b (model servir)

- Altres models: beure, creure, aprendre, viure, collir, créixer,
veure, valdre

- Irregulars freqüents en els exponents del nivell: anar,
conèixer, dir, dur, escriure, estar, fer, poder, ser, tenir, venir,
voler

- Verbs transitius amb ús pronominal freqüent: aixecar-se,
conèixer-se, llevar-se, pentinar-se, dir-se, estimar-se més,
assemblar-se, avenir-se, etc.

- Verbs pronominals: anar-se'n, dur-se'n, recordar-se

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES
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EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

14. L'oració interrogativa:
- Interrogatives indirectes totals amb si
- Interrogatives indirectes totals amb forma de relativa:

Digue'm com es fa; Explica'm on és...
- Interrogatives de contraexpectativa amb segur que, de ver que

(Segur que no vols venir?)
- Interrogatives confirmatòries amb Eh que...; ..., o no? i ..., no?

(Eh que vendràs?; Vendràs, o no?; Vendràs, no?)

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES

16. Connectors parentètics:
- D'oposició: en canvi, doncs
- D'intensificació: a més, a més a més
- De conseqüència: per tant
- De distribució: en primer/segon/... lloc

16. Causa:
- Subordinació causal amb perquè i com que
- Subordinació causal amb per + infinitiu

18. Connectors parentètics:
- De digressió: per cert
- De generalització: en general, generalment
- De reformulació: és a dir, vull dir, o sigui
- D'equiparació: igualment
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Ortogràfics Ortogràfics Ortogràfics

1. Representació gràfica de les vocals:
- Alternança a/e en flexió nominal i verbal

2. Altres signes ortogràfics:
- Apòstrof: amb articles, la preposició de (l'altre, d'Amèrica) i

amb pronoms febles en posició proclítica i en combinació
binària en exponents del nivell (m'agrada, me'n vaig,
posi-me'n)

3. Representació gràfica de les vocals:
- Alternança o/u en verbs de la 2a conjugació en indicatiu:

poder, voler

4. Diacrítics:
- Accent en mots i terminacions molt freqüents: és, sí, aquí,

-à/ana, flexió verbal, etc.
- Accent greu sobre a i agut sobre i i u

5. Altres fenòmens ortogràfics:
- Contraccions de preposicions àtones i articles: pel(s)

6. Representació gràfica de les consonants:
- Grafia de les fricatives i africades: alternances (tx/ig, tj/tg,

g/j; ç/c) en flexió nominal i verbal
- Alternança d'oclusives sonores i sordes en flexió nominal i

verbal: rep/reben, cunyat/cunyada, amic/amiga
- La h en mots habituals en exponents del nivell (hora, tothom,

ahir, hivern...)

7. Altres fenòmens ortogràfics:
- Abreviatures del lèxic habitual en adreces i de senyor,

senyora
- Símbols habituals: €, @, etc.

8. Puntuació:
- Usos generals de la coma i els dos punts en enumeracions
- Cometes en citacions textuals

Fonètics Fonètics Fonètics

1. Vocalisme:
- Inventari tònic de 7 o 8 fonemes (segons ubicació): assaig de

distinció
- -Alternança [o] / [u] tòniques en les conjugacions els verbs

poder i voler

2. Consonantisme:
- Elisió de vocal neutra en contactes vocàlics amb

apostrofació (l'hora)

3. Sil·labificació i patrons accentuals:
- Identificació de la síl·laba tònica

4. Entonació:
- De l'exhortativa: ascendent-descendent

5. Sil·labificació i patrons accentuals:
- Identificació de la síl·laba tònica formes rizotòniques de

l'imperfet en verbs en -ure (duia, fèiem, etc.)
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5. Intermedi B1

5.1. Definició i objectius del nivell

Consultau la definició i els objectius del nivell al currículum: enllaç

5.2. Objectius del curs

- Assolir la competència comunicativa descrita a la definició del nivell

- Adquirir la competència digital necessària per aprendre en entorn parcialment o
completament no presencial

- Preparar-se per dur a terme les proves de certificació del nivell.

- 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.

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

- Optimitzar les oportunitats d’exposició i interacció en la nova llengua per ampliar i
consolidar els coneixements de l’idioma, dins i fora de l’aula.

- Desenvolupar i utilitzar les estratègies comunicatives que permetin resoldre les
situacions de comunicació més habituals.

- Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin analitzar les pròpies necessitats
comunicatives i controlar i avaluar el propi procés d’aprenentatge.

- Desenvolupar una actitud oberta davant la realitat plurilingüe i pluricultural i
reconèixer i valorar les característiques de les societats i cultures que s'expressen
en la llengua objecte d'aprenentatge.

5.3. Metodologia didàctica

Metodologia per tasques. El curs s’estructura en nou seqüències didàctiques
orientades a la consecució d’una tasca amb dos resultats finals, un de factura
col·lectiva i un de factura individual. En el treball de cada tasca es treballen els
continguts, les estratègies i les habilitats que calen per a la consecució de la tasca
final, així com de les tasques intermèdies que són necessàries per assolir-la.

El desenvolupament de cada seqüència inclou treball cooperatiu (en grups petits o
amb tot el grup) i individual a classe, així com exercicis individuals de consolidació
dels continguts que hi apareixen, majoritàriament duts a terme fora de classe, amb el
llibre d’exercicis o a través de la plataforma digital, de manera autònoma.

Les tasques intermèdies cobreixen de manera equilibrada totes les activitats de
llengua (PCTO, PCTE, CTO, CTE i ML, sovint de manera integrada. Quan es cau, es
poden dur a terme a través de la plataforma digital.

5.4. Materials didàctics

- A punt 3. Curs de català: llibre de l’alumne. Vilagrasa Grandia, Albert. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. ISBN: 9788498839920

- A punt 3. Curs de català: llibre d’exercicis. Vilagrasa Grandia, Albert. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. ISBN: 9788491910121

A part, també es farà ús d’altres materials didàctics complementaris que es
presentaran a l’alumnat que assisteixi a classe habitualment, d’acord amb els objectius
de la programació i amb les necessitats concretes de l’alumnat.

5.5. Entorn digital

L’alumnat té accés a una aula virtual a la plataforma Google Classroom, mitjançant
l’adreça electrònica que proporciona l’escola. El professor hi proposa tasques i
activitats de consolidació perquè s’hi duguin a terme autònomament. També funciona
de repositori de materials treballats de manera presencial perquè l’alumnat hi tengui
accés si no ha assistit a qualque sessió presencial o necessita recuperar-lo.

Alguns dels exercicis específics d’avaluació, ja siguin tasques concretes, exàmens o
tests, s’hi poden dur a terme o lliurar-s’hi.

5.6. Avaluació

a) Avaluació inicial
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Durant les primeres sessions lectives d’octubre, es realitzarà una avaluació inicial de
diagnòstic consistent en un o més exercicis de l'àrea o les àrees elegides pel
professorat. El resultat d'aquesta avaluació ha de ser comunicat als alumnes i ha de
servir per plantejar, si escau, modificacions d'aquesta programació.

b) Avaluació de progrés

S'avaluarà regularment el progrés de l'alumnat en totes les habilitats o destreses:
producció i coproducció de textos escrits (PCTE), producció i coproducció de textos
orals (PCTO), comprensió textos escrits (CTE), comprensió de textos orals (CTO) i
mediació lingüística oral i escrita (ML). 

Aquesta avaluació s'agruparà en tres períodes, al final dels quals s'informarà l'alumnat
del seu progrés i de les notes obtingudes. S’hi avaluen per separat les cinc habilitats:
CTE, CTO, PCTE, PCTO i ML.

c) Esquema d'avaluació contínua de Intermedi B1

- 1a avaluació: exercicis finals de les unitats 1, 2 i 3  (dues destreses per unitat)

- 2a avaluació: exercicis finals de les unitats  4, 5 i 6  (dues destreses per unitat)

- 3a avaluació: exercicis finals de les unitats 7, 8 i 9  (dues destreses per unitat)

Per a cada avaluació, notes de cada habilitat (PCTE, PCTO, CTE, CTO i ML): en total 8
(2 exercicis al final de cada unitat i 2 al final del període).

5.7. Programació d'aula

Consultau la programació d'aula a l'arxiu corresponent (document intern, no públic).

5.8. Competències i continguts

Consultau la totalitat de les competències i dels continguts del nivell al currículum:
enllaç

Vegeu-ne la seqüenciació trimestral a les taules següents:
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B1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Socioculturals Socioculturals Socioculturals

- Característiques generals del
sistema escolar

- Sistema de qualificacions
- Relacions entre el professorat i

l’alumnat
- Relacions entre els companys

de classe
- Normes a l’aula
- Activitats d’oci més populars
- Formes d’oci tradicionals i

contemporànies - activitats a
l’aire lliure

- Espectacles més rellevants
- Els esports més populars
- Museus i llocs d’interès cultural

de rellevància internacional
- Tipus de viatge i turisme més

populars

- Valor de la puntualitat
- Convencions a l'hora de pagar

(propines, convidar, compartir,
etc.)

- Convencions i tabús relatius al
comportament

- Territoris i àmbits més
importants en què es parla la
llengua: països/regions i trets
distintius principals

- Ciutats i llocs més significatius:
trets generals

- El clima i les diferents estacions
de l'any: temperatures i fenòmens
naturals segons les regions

- Presència i ús general d’internet i
xarxes socials

- Festivitats i tradicions
importants

- Valors i creences més
estesos

- El sentit de l'humor
(estereotips i
característiques més
elementals)

- Minories religioses i
tolerància religiosa

- Festivitats i cerimònies
tradicionals més rellevants

- Referents culturals i
artístics significatius
(literatura, música,
cinema, arts escèniques,
etc.): tendències
(doblatge, origen de les
produccions, música
popular, etc.)

- Relacions familiars i
intergeneracionals

- L'entorn laboral: horaris,
calendari, festius, vacances

- Convencions referides a la
vestimenta

- Tipologia i preferències
segons la ubicació: centre,
extraradi, etc.

- Arquitectura tradicional i
contemporània

- Sistema sanitari: tipus de
centres o serveis, urgències,
etc.

- Marc institucional bàsic
- Gestió de la immigració
- Voluntariat

- Plats o ingredients
associats als àpats

- Menjars prohibits o
connotats

- Horaris comercials i
hàbits de consum

- Horaris comercials:
obertura en festius i
rebaixes

- Tipus i característiques
dels establiments

- Les relacions amb les
autoritats i l’administració
en general: convencions -
les relacions entre veïns:
convencions

- Les relacions entre gèneres:
convencions

- L’estructura social (relacions
intragrupals)

- Normes de cortesia segons
la situació i els
protagonistes

- Relacions socials i
professionals més habituals

- Convencions bàsiques i
tabús més coneguts relatius
al comportament

- Capçaleres de premsa
escrita (en paper i digital) i
canals de ràdio i televisió
més importants d�àmbit
general

Sociolingüístics Sociolingüístics Sociolingüístics

- Salutacions i comiats: selecció
i ús

- Fórmules més comunes per
brindar, felicitar, convidar

- Fórmules per interessar-se per
algú absent

- Convencions en la
correspondència personal

- Convencions bàsiques de la
conversa telefònica

- Expressions col·loquials molt
freqüents: reconeixement

- El doble sentit
d’expressions freqüents:
reconeixement

- Sentit i connotacions de
les expressions
malsonants molt
freqüents d'àmbit
general: reconeixement

- Reconeixement del valor real
de les expressions
d'emplaçament temporal (p.
ex.: ja te diré coses; fins ara;
etc.)

- Identificació de canvis
evidents de registre

- Connotacions de l’ús de
la llengua estàndard i les
varietats més importants

- Varietats més importants:
identificació de
característiques rellevants.

- Estatus de la llengua en
diferents àmbits i territoris

- Llengües internacionals i
(altres) llengües oficials:
presència i àmbits d’ús
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B1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Funcionals Funcionals Funcionals

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
- Demanar i donar

informació sobre algú.
- Donar les gràcies,

respondre a un
agraïment i demanar
disculpes.

- Interessar-se per algú o
alguna cosa.

- Demanar i donar
informació sobre algú.

- Lamentar, demanar i
acceptar disculpes.

‣ Actes assertius (donar i
sol·licitar informació):
- Demanar i donar

informació sobre
accions i projectes
referits al moment
present, al passat i al
futur.

- Donar i demanar
informació sobre un fet.

- Informar sobre rutines,
hàbits, gustos, plans i
decisions.

- Referir-se a accions
habituals o del món
present.

- Expressar acord i
desacord.

‣ Actes expressius
(expressar i valorar
actituds i opinions):
- Demanar i donar

informació sobre un estat
o sensació física i per la
salut: fred o calor, son,
gana o set, gust, benestar
o malestar.

- Manifestar interès o
desinterès.

- Mostrar-se a favor o en
contra d'una proposta o
idea.

‣ Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d'acció):
- Demanar ajuda,

confirmació, informació i
opinió.

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
- Atraure l'atenció
- Acceptar o rebutjar una

invitació ajuda o oferiment..

‣ Actes assertius (donar i
sol·licitar informació):
- Narrar i preguntar sobre un fet

o succés passat.
- Ser capaç d’expressar el

coneixement, el
desconeixement, l’opinió i la
creença d’un fet

- Afirmar, anunciar, acusar,
admetre, postil·lar, atribuir,
confirmar la veracitat d’un fet,
corroborar, desmentir, predir,
assentir i classificar aquest fet.

- Expressar acord i desacord.
- Fer descripcions referents al

treball, persones, caràcter, i
experiències.

- Enumerar en una explicació.
- Demanar i donar informació

sobre accions i projectes
referits al moment present, al
passat i al futur.

‣ Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions):
- Manifestar interès o desinterès.
- Mostrar-se a favor o en contra

d'una proposta o idea.
- Expressar preferències.
- Demanar i donar informació sobre

actituds davant determinades
situacions com ara estima,
simpatia, dubte, preferència,
antipatia o admiració.

‣ Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits d'acció):
- Demanar i donar informació sobre

la intenció, la voluntat o la decisió
de fer alguna cosa.

- Demanar i donar la paraula,
interrompre i deixar parlar.

- Aconsellar, alertar, donar
instruccions i permís.

- Suggerir activitats i reaccionar
davant suggeriments.

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
- Expressar la intenció, la

decisió o la voluntat de
fer o de no fer alguna
cosa.

‣ Actes assertius (donar i
sol·licitar informació):
- Ser capaç d’expressar el

coneixement, el
desconeixement,
l’opinió i la creença d’un
fet.

- Expressar acord i
desacord.

- Rectificar i corregir
informació.

‣ Actes expressius
(expressar i valorar
actituds i opinions):
- Demanar i donar

informació sobre els
estats d'ànim més
comuns: avorriment,
satisfacció o
insatisfacció, admiració,
interès, estima, alegria,
etc.

- Expressar emocions i
sentiments com ara
alegria, felicitat,
decepció, esperança,
satisfacció, tristesa o
molèstia.

‣ Actes directius (persuadir,
convèncer. Propòsits
d'acció):
- Prohibir i denegar,

proposar, permetre,
ordenar, sol·licitar,
acceptar i rebutjar;
dissuadir, insistir,
prevenir, reclamar i
suggerir.
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B1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Discursius (gèneres) Discursius (gèneres) Discursius (gèneres)

‣ Interacció:
- Converses sobre temes

concrets
- Discussions dins el propi

domini

‣ Informació
- Indicacions més aviat

precises per arribar a un lloc
- Missatges personals de veu

‣ Escrits públics
- Apunts en xarxes socials

‣ Textos informatius
- Presentacions
- Entrades de diccionaris

monolingües
- Llibres de text i manuals de

la pròpia especialitat

‣ Exposició
- Presentacions i exposicions

dins el propi domini (poc
detallades)

‣ Premsa
- Reportatges breus
- Entrevistes
- Horòscops

‣ Informació personal
- Perfil en xarxes socials

‣ Cultura i lleure
- Recitació de textos dramàtics o

poètics breus
- Valoració de llibres, pel·lícules,

obres teatrals
- Peces de teatre i lectures

dramatitzades de textos
contemporanis

‣ Àmbit cultural
- Biografies

‣ Àmbit privat
- Apunts en xarxes socials
- Notes personals
- Xats

‣ Representacions o emissions
audiovisuals:
- Entrevistes ben articulades sobre

temes familiars
- Anuncis publicitaris

‣ Escrits públics
- Apunts en xarxes socials

‣ Interacció:
- Debats i disputes sobre

temes familiars dins
l'esfera quotidiana

‣ Cultura i lleure
- Recitació de textos

dramàtics o poètics breus i
senzills

- Extractes de pel·lícules o
escenes teatrals amb
seqüències
d'esdeveniments

- Cançons

‣ Àmbit privat
- Missatges de text
- Cartes i correus electrònics

personals

‣ Textos informatius:
- Relats de fets (anècdotes,

experiències, històries,
testimonis...)

‣ Àmbit cultural
- Resums d'arguments de

pel·lícules o obres de teatre
- Contes i novel·les breus

contemporanis de temàtica
senzilla

- Còmics

‣ Informació
- Anuncis d'esdeveniments

davant un auditori

‣ Informació personal
- Formularis
- Qüestionaris

‣ Exposició
- Narració amb seqüència

detallada d'esdeveniments

‣ Lleure
- Formularis

‣ Instruccions
- Receptes de cuina

‣ Premsa
- Notícies d'actualitat (de

diaris, revistes, llocs
web...)

- Rúbriques de diaris i
revistes (portades,
seccions, sumaris, titulars,
peus de foto...)

‣ Representacions o
emissions audiovisuals:
- Noticiaris i reportatges:

informacions rellevants
- Documentals: amb

informació visual o
seqüències
d'esdeveniments

‣ Interacció:
- Discussions sobre temàtica

coneguda, formals i
informals

‣ Exposició
- Parlaments breus

(preparats o no) en
situacions informals o
semiformals (celebracions,
trobades, etc.)

‣ Cultura i lleure
- Programes d'activitats
- Cançons

‣ Textos informatius
- Cartes i correus electrònics

administratius/formals
senzills

‣ Representacions o
emissions audiovisuals:
- Extractes d'altres

emissions de ràdio o
televisió (de societat sobre
temes familiars, concursos,
)

- Comentaris esportius

‣ Informació
- Instruccions
- Regles i normes d'ús

‣ Àmbit cultural:
- Comentaris personals

senzills sobre objectes o
esdeveniments culturals
(pel·lícules, peces de
teatre, llibres, concerts...)

- Ressenyes, crítiques i
resums de llibres,
pel·lícules o obres de teatre

- Poemes senzills

‣ Instruccions
- Normes d'ús o instruccions
- Normes de seguretat
- Advertiments

‣ Àmbit privat
- Invitacions i felicitacions

‣ Premsa
- Articles clars sobre fets:

idees principals
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B1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics)

Àmbit personal

‣ Nom:

- Maneres d'escriure el nom (p. ex.: inicials, signar)
- Vocatius

‣ Domicili

- Referències al nom i les seves parts
- Tipus de localitat

‣ Telèfon i adreces electròniques:

- Parts de l'adreça
- Accions relacionades amb la conversa telefònica
- Accions relacionades amb la interacció electrònica
- Seqüenciació dels números de telèfon
- Nom dels símbols habituals (@, #, etc.)

‣ Lloc i data de naixement:

- Mesos
- Numerals
- Referències a la data de naixement

‣ Edat/gènere

- Referències a persones segons edat i gènere

‣ Estat cívil

‣ Nacionalitat i  origen:

- Gentilicis
- Condició de ciutadà/estranger, etc.

‣ Ocupació

- Condició d'ocupat
- Referències a la feina remunerada o no
- Llocs on es fa feina
- Tipus de feina

La salut i el cos

‣ Parts del cos
‣ Benestar personal:

- Accions quotidianes
- Sensacions físiques
- Sensacions anímiques bàsiques

‣ Higiene:

- Accions quotidianes o regulars (p. ex.: tallar els cabells)
- Estris d'higiene diària o regular (p. ex.: tisores)

‣ Estat de salut i accidents:

- Referències a l'estat de salut
- Malalties habituals
- Símptomes genèrics
- Situacions o esdeveniments (p. ex.: fer-se un tall)

‣ Serveis mèdics:

- Equipaments genèrics de salut
- Personal sanitari
- Tractaments (termes genèrics)
- Medicaments i objectes terapèutics d'ús general
- Relacions amb els serveis mèdics (p. ex.: assegurança, pacient)

Comerç

‣ Establiments:

- Tipus segons dimensions, ubicació, modalitat de servei, etc.
- Tipus segons producte
- Depenències i instal·lacions bàsics (p. ex.: caixa)

‣ Queviures

‣ Roba i complements:
- Peces de vestir (genèrics) i els seus elements bàsics principals (p.

Les relacions humanes

‣ Vida social:
- Referència a persones segons els tipus de relació personal
- Tipus de reunió i de pertinença a grups (p. ex. convidat,

soci)
- Accions relacionades amb invitacions i participació en

activitats socials
‣ Correspondència:

- Tipus de correspondència
- Estris i elements (p. ex.: segell)
- Accions relacionades amb la correspondència personal (p.

ex.: contestar)
‣ Política:

- Institucions de govern, representació i participació política
- Institucions, actes i accions relacionats amb l'activisme (p.

ex. manifestació)
- Accions relacionades amb la participació política (p. ex.:

electoral)
- Tendències i afiliacions polítiques principals
- Càrrecs polítics i institucionals principals

‣ Seguretat ciutadana i justícia:
- Tipus principals de delictes
- Accions i participants principals relacionats amb activitats

delictives
- Objectes i documents principals relacionats amb activitats

delictives
- Agents i actors principals de forces de seguretat i sistema

judicial (p. ex.: testimoni)
- Processos principals (p. ex.: judici, denúncia)

‣ Seguretat col·lectiva:
- Esdeveniments relacionats (p. ex.: emergència, incendi,

guerra)
- Processos, accions i actors principals (p. ex.: derrota, espia,

bombers)
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B1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics)

- Relacions laborals bàsiques

‣ Família
- Noms de parentiu

‣ Religió:

- Noms de les confessions principals
- Relació amb la religió (p. ex.: creure)
- Espais de culte i ritus principals (termes genèrics)

‣ Preferència i aversió

‣ Caràcter

- Trets generals
- Referències bàsique a l'actitud (p. ex.: generós)
- Referències bàsiques a la percepció (p. ex.: agradable)

‣ Aparença física
- Trets generals de complexió
- Valoracions generals (p. ex.: lleig)

La casa, la llar i l’entorn

‣ Tipus d'allotjament:
- Tipus d'edifici
- Parts de l'edifici

‣ Dependències:
- Noms de les habitacions
- Parts principals d'una habitació (p. ex.: trespol)

‣ Mobiliari i parament:
- Peces de mobiliari habituals
- Parament de llit
- Parament bàsic de cuina

‣ Accés i relació amb l'habitatge:
- Modalitats d'accés (p. ex.: lloguer)
- Cost i condicions (p. ex.: renda, inclòs)

ex.: butxaca)
- Descripció general i especificacions (p. ex.: talla)
- Accions relacionades

‣ Parament:

- Parament bàsic de cuina
- Parament bàsic de la llar

‣ Pagaments:

- Accions relacionades
- Modalitats
- Moneda: presentació i fraccions

‣ Altres:

- Parts i complements essencials d'aparells electrònics d'ús corrent
- Articles bàsics de fumador

Alimentació

‣ Àpats i parts dels àpats

‣ Tipus d'alimentació i beguda:

- Tipus de menjars i plats de cuina internacional
- Begudes alcohòliques, calentes i refrescs
- Verdures i hortalisses
- Fruites
- Tipus de carn
- Tipus de peix
- Dolços i postres
- Maneres de cuinar (p. ex.: fregir)
- Presentacions (p. ex.: calent, amb gel)
- Ingredients i condiments bàsics (p. ex.: oli, sal)
- Accions (p. ex.; tastar)

‣ Restauració:

- Accions (p. ex.: reservar)

- Objectes relacionats (p. ex.: arma)
‣ Afers socials:

- Termes genèrics referits a problemàtica social (p. ex.:
pobresa)

- Referència a col·lectius determinats

El lleure i la cultura

‣ Lleure:
- Moments de lleure
- Activitats (p. ex.: fer una copa)
- Noms de jocs

‣ Aficions:
- Noms d'aficions
- Camps d'interès personal
- Valoracions referides a les aficions

‣ Entreteniment:
- Modalitats de recepció d'emissions audiovisuals (p. ex.: de

pagament)
- Tipus de programes de ràdio i televisió
- Productes audiovisuals i les seves parts, fragments i

participants principals (p. ex.: argument, escena,
personatge)

- Equipament tècnic de comunicació bàsic i les seves parts
principals (p. ex.: pantalla)

- Tipus de música
- Gèneres audiovisuals (p. ex.: comèdia, entrevista)
- Accions relacionades (p. ex.: mirar)
- Valoracions referides a productes audiovisuals o musicals

‣ Espectacles:
- Llocs d'exhibició i les seves parts principals (p. ex.: teatre,

taquilla)
- Tipus d'espectacle
- Participants (p. ex.: discjòquei, ballarí)
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B1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics)

‣ Serveis i subministraments:
- Noms dels serveis i subministraments bàsics
- Condicions i estat dels serveis i subministraments

‣ Instal·lacions i equipament:
- Electrodomèstics
- Aplicacions electròniques
- Mobiliari i parament bàsics del bany i la cuina
- Condicions i estat d'instal·lacions i subministraments (p.

ex. espenyat)
- Manipulació i conservació (p. ex.: apagar, fer net)

‣ Entorn:
- Tipus de lloc (p. ex.: barri, bosc)
- Caracterització bàsica (descriptiva i valorativa)
- Elements arquitectònics significatius

‣ Flora i fauna:
- Noms d'animals comuns
- Noms de plantes comunes

La vida diària

‣ Vida domèstica:
- Rutines domèstiques diàries o habituals

‣ Vida laboral o d'estudis:
- Rutines diàries o habituals a la feina o estudis
- Espais i objectes habituals al lloc de feina o estudis
- Tipus de relació a la feina i als estudis (p. ex.: cap,

company)
- Situacions (p. ex.: de baixa, dia lliure)

‣ Emoluments:
- Referència als emoluments segons freqüència i origen (p.

ex.: paga)
- Referència a taxacions i prestacions (p. ex.. beca)

- Tipus d'establiment segons productes, serveis, horari, etc.
- Modalitats de servei (p. ex.: self-service)
- Situacions i accions habituals
- Documents i objectes
- Personal de restauració

Transport i viatges

‣ Transport públic:
- Tipus de mitjans
- Agents: tipus d'operador
- Modalitats (p. ex. vol regular)
- Instal·lacions i les seves dependències (p. ex.: estació, andana)
- Informació i documentació (p. ex.: bitllet)
- Accions relacionades
- Situacions i processos habituals (p. ex.: retard)

‣ Transport privat:
- Vehicles i les seves parts principals (p. ex.: cinturó)
- Instal·lacions (p. ex. pàrquing)
- Accions relacionades (p. ex.: aparcar, colcar)
- Accions relacionades
- Documentació bàsica

‣ Circulació viària:
- Tipus de via i parts principals
- Equipament (p. ex.: semàfor)
- Referències a les persones (p. ex.: passatger)
- Normes de circulació
- Expressions habituals en senyalètica
- Maneres de circular (p. ex.: avançar, travessar)
- Zones especials o reservades

‣ Vacances i turisme:
- Referències al desplaçament segons motiu, durada, etc.
- Modalitats
- Participants i les seves agrupacions

- Tipus d'espectacle segons disciplina i gènere
- Objectes i processos relacionats
- Referències a condicions d'accés, horaris, etc.

‣ Mostres:
- Tipus d'esdeveniment (p. ex. fira, exposició)
- Espais d'exhibició
- Disciplines artístiques
- Valoracions
- Objectes i processos relacionats
- Referències a condicions d'accés, horaris, etc.

‣ Món intel·lectual i artístic:
‣ Activitats habituals
‣ Disciplines artístiques
‣ Objectes artístics
‣ Tipus de llibres
‣ Establiments i instal·lacions relacionats
‣ Valoracions

‣ Esports i activitat física:
- Disciplines esportives conegudes)
- Accions i relacions (p. ex.: jugar, guanyar, rival) �

instal·lacions esportives
- Persones participants
- Agrupacions genèriques (p. ex.: equip)

‣ Premsa:
- Tipus de publicació
- Tipus de text (p. ex.: article, anunci)

Serveis

‣ Correus i telecomunicacions:
- Instal·lacions
- Tipus d'enviament o comunicació
- Accions relacionades
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‣ Expectatives:
- Referides a la feina i als estudis (p. ex.: aprovar)
- Zones especials o reservades

Educació

‣ Activitats lectives:

- Tipus
- Accions relacionades
- Actors
- Vocabulari referit a les sessions

‣ Assignatures

‣ Avaluació:

- Qualificacions
- Activitats i tipus d'avaluació

Llengua

‣ Habilitats lingüístiques i termes bàsics relacionats

‣ Valoració de les habilitats lingüístiques

‣ Noms de les llengües

- Documentació
- Instal·lacions i serveis relacionats

‣ Allotjament:
- Tipus d'allotjament ocasional
- Règim d'allotjament
- Dependències d'establiments d'hostaleria
- Accions (p. ex.: reservar)
- Equipament i serveis turístics generals
- Expressions habituals en senyalètica
- Documentació associada

‣ Equipatge:
- Tipus de contenidor
- Objectes habituals
- Situacions i accions relacionades

‣ Trànsit:
- Referència a canvis d'ubicació
- Referència a límits, restriccions, zones (p. ex.: duana)
- Referència a monedes, taxes, etc.

‣ Documentació

‣ Transaccions bancàries:
- Establiments i equipament (p. ex.; caixer)
- Tipus de serveis bancaris
- Tipus de transacció
- Modalitats de presentació dels diners

‣ Seguretat ciutadana:
- Forces de seguretat i els seus agents
- Situacions i accions habituals (p. ex. robar, perdre)

‣ Serveis consulars i diplomàtics

‣ Serveis mèdics

‣ Reparacions:
- Establiments
- Parts elementals d'estris, màquines, etc. (p. ex.: botó)
- Tipus de disfunció (p. ex.: no arranca)
- Tipus de solució (p. ex.: canviar)

Lèxics (aspectes morfològics i semàntics: al llarg del curs)

‣ Significació

- Famílies lèxiques (polisèmia, antonímia,
sinonímia)

- Expressions idiomàtiques habituals: proverbis i
modismes

- Agrupacions semàntiques
- Associacions lèxiques comunes.

- Paraules comunes de significat pròxim o
fàcilment confusible

- Paraules transparents i falsos amics comuns
- Diferències bàsiques de registre
- Introducció a les diferències lexicosemàntiques

bàsiques en les varietats més comunes de
l'idioma

‣ Formació del lèxic
- Transformació lexicosemàntica mitjançant

partícules - derivació per sufixació/prefixació
- Composició
- Préstecs comuns

- Gramàtica del vocabulari (reconèixer
la classe de paraula i les seves regles
d'us gramaticals com a part integrant
del seu significat)
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EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Substantius:

‣ Classes:

- Noms individuals i col·lectius
- Noms comptables i incomptables

‣ Flexió:

- Flexió regular de gènere i nombre
- Flexió irregular habitual
- Noms habituals que canvien de significat segons el gènere

(son, llum, terra, clau, fi...) o el nombre (gana/ganes...)

‣ Invariabilitat de gènere o nombre:

- Segons terminació. Excepcions: ajudant/ajudanta
- Noms habituals que només tenen forma de singular o de plural:

nord, afores, noces, postres, etc.

‣ Diferents lexemes per a masculí i femení:

- Noms d'animals domèstics habituals: ca/cussa, vaca/bou, etc.

2. Pronoms personals forts:

- De tractament formal: vostè, vostès
- Que dupliquen un pronom feble en focalitzacions: A jo/mi em

sembla bé; A ell, no li facis cas

3. Pronoms personals febles:

- Formes plenes, reduïdes, reforçades i elidides simples
- Combinacions binàries datiu (refl., 1a i 2a pers.) +

acusatiu/adverbial

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Substantius:

‣ Formació:

- Per sufixació: noms de planta amb -er/-era, de contenidors
amb -er (clauer), d'establiments amb -eria

2. Pronoms indefinits: qualcú, cadascú, cadascun, qualsevol, tot,
res

3. Oracions de relatiu:

- Sense antecedent amb qui o determinant + qui/que (Qui la fa
la paga; Aquells qui aprovin no han de fer l'examen; Tothom qui
vulgui podrà venir; Arraconau el que heu escampat)

II. L’existència

4. Articles:

‣ Definit amb valor de:

- Dixi: dona'm la samarreta
- Anàfora: dona'm la blava

‣ SN escarits (absència d'article):
- Amb incomptables sense referència prèvia: Compra vi
- Amb mots que denoten sensacions: Tenc fred

5. Demostratius:

- Ús díctic i anafòric

III. La quantitat

6. Quantificadors:

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L’existència

1. Usos pronominals i elisions del substantiu:

- Dels determinants: articles, quantificadors, demostratius i
possessius

- Partícula de en l'el·lipsi del substantiu indeterminat: Un
cavall blanc i un de negre

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS

2. Adverbis i locucions adverbials de lloc: endins, cap
enfora, enlloc

3. Preposicions tòniques i compostes i locucions
prepositives: al voltant (de), als afores (de), a l'altra
banda (de)

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

4. Relacions temporals (seqüència, anterioritat,
posterioritat, simultaneïtat):

‣ Temps verbals:

- Expressió del futur: perfet de subjuntiu amb quan
- Expressió de la simultaneïtat: conjunció mentre

‣ Correlació de temps verbals:

- Imperatiu – pres. de subjuntiu: Fes com vulguis
- Pres. d'indicatiu – pres. de subjuntiu: Em molesta que parli

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE
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II. L’existència

4. Verbs: haver-hi, ser-hi, existir

5. Articles:

‣ Definit, amb valor de:

- Unicitat: el sol
- Valor genèric o abstracte: L'aigua és un bé escàs; L'amistat és un

tresor
- Abstracció: l'amor

‣ Indefinit:

- Amb incomptables per indicar porció: un cafè
- Amb mots que denoten sensacions: Tenc fred

III. La pertinença

6. Possessius

- Tònics postnominals amb article indefinit o quantificador (un
amic meu; dues alumnes seves)

- Àtons amb pare, mare i casa

IV. La qualitat

7. Adjectius:

- Anteposició amb valor emfàtic: un gran home

- Anteposició amb canvi de significat: un pobre home/un home
pobre

‣ Concordança i flexió de gènere i nombre:

- Flexió regular de gènere i nombre

- Numerals fraccionaris: un quart, un terç, etc.
- Ordinals amb -è/-ena
- Indefinits: diversos, alguns
- Universals: cadascú
- De polaritat negativa: gaire
- De polaritat negativa en frases interrogatives: Vols res?

7. Derivació:

- Amb sufixos que indiquen conjunts: -at/-ada (gentada,
taulada)

- -Amb sufixos que indiquen dimensions i mides: -ària
(grandària), -ada (llargada)

IV. La qualitat

8. Adjectius:

‣ Sintagmes preposicionals:

- de generalitzat en complements del nom no subcategoritzats:
el llibre de la taula del mestre = que hi ha damunt la taula del
mestre

‣ Aposicions freqüents restrictives: un veí advocat, un colom
femella, la data límit

‣ Oracions de relatiu amb que i pronom de represa (possessiu o
feble adverbial): Un amic que son pare és policia; Un país que
hi van molts de turistes

V. El grau

9. Superlatius:

- El/el més/menys + adjectiu: la més alta

5. Perfectiu: contrast entre passat perifràstic i perfet
d'indicatiu

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT

6. Volició:

- Amb esperar que + subjuntiu

7. Permís:

- Amb saber greu que + subjuntiu
- Amb fer res que + subjuntiu

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

8. Estructura dels predicats no verbals:

- Quasi copulatives aspectuals amb verbs de moviment:
Hem arribat bé; Ha sortit tort; Va caure malalt

- Elisió de l'atribut d'estar: Ja està; Deixa'm estar; Estau?
- Predicatius: concordança
- Predicatius amb de amb verbs com fer, servir, presumir

9. Amb substantius: amb sufixos que indiquen desig: -era
(fumera); estats: - ia/-eria (gelosia); acció o efecte: -ment;
-ció

10. Oracions subordinades substantives:

- Declaratives amb que + subjuntiu, dependents de verbs de
volició, desig (Vull que venguis; M'agrada que ho pensis)
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- Invariabilitat de gènere o nombre segons terminació

‣ Formació:

- Prefixos freqüents en vocabulari quotidià: anti-, auto-, ex-, in-,
micro-, multi-

- Ús del participi amb valor adjectival

IV. El grau

8. Diminutius i augmentatius: sufixos diminutius i augmentatius
(-et/-eta, -ot/-ota)

9. Comparatius: superior, inferior

10. Quantitatius:

- Força, prou
- Només

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

11. Freqüència: article + noms de dies, estacions, etc.: Els dilluns hi
ha classe; Els estius anàvem al poble

12. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat,
simultaneïtat):

‣ Temps verbals (expressió del present):

- Present de subjuntiu en or. relatives: qui vulgui, on sigui...
- Present de subjuntiu en or. completives: Em molesta que vengui

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

13. Puntual: infinitiu en subordinades: No el vaig veure caure

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT

- El/la + adjectiu comparatiu: la millor, el pitjor, la mínima...

- Adjectius superlatius

10. Comparatius:

- Adjectius comparatius: millor, pitjor, mínim, màxim

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS

11. Pronoms: hi locatiu: contrast referencial (Sortim a la terrassa
ara que no fa fred / Sortim a la terrassa ara que no hi fa fred)

12. Verbs: usos de ser i estar amb locatius

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

13. Ubicació temporal relativa:

- Or. relatives temporals amb que: L’any que vam anar a Bilbao

- Or. subordinada temporal amb quan, mentre

- Adverbis i locucions de temps: darrerament

- Amb adjectius adverbials (pròxim, anterior, posterior, darrer,
etc.) i ordinals.

14. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat,
simultaneïtat):

‣ Adverbis i locucions:

- L'endemà, tot d'una

- Or. sub. substantives amb ara/demà/avui/sempre/etc. que +
indicatiu

- Or. sub. substantives amb abans/després + de + infinitiu

- Quantificador + període + abans/després/més tard: un any
abans, un mes després...

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

11. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):

- Negació contrastiva d'un constituent (No tothom ho
acceptarà; Ho he dit no a ell sinó a ella; No sempre ho
sembla...)

12. L’oració interrogativa:

- Interrogatives confirmatòries amb Eh que..., ..., o no? i ...,
no? (Eh que vendràs? Vendràs, o no?; Vendràs, no?)

13. L’oració exclamativa:

- En subjuntiu amb Tan de bo

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES

14. Connectors parentètics:
- De digressió: per cert
- D'especificació: concretament, especialment, de fet
- D'equiparació: igualment
- De concessió: però (en posició final), de tota manera
- De restricció: almenys, almanco
- De refutació: al contrari
- De contraposició: en realitat
- De conclusió: total
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14. Necessitat:

- Amb ser imprescindible, ser necessari
- Amb no importar(-hi)
- Amb adjectius adverbials: necessari, innecessari

15. Obligació:

- Perífrasi haver de + INF (forma reflexiva: s'ha de...)
- Amb imperatiu i subjecte posposat (Vine tu)
- Imperatius en plural o 3a persona de cortesia

EXPRESSIÓ DE LA MANERA

16. Adverbis i locucions:

- De manera: de cop, més aviat, al comptat, a terminis, de ver(es),
per sort, per casualitat, sobretot, pitjor, millor

- De grau: fins i tot, més o manco/menys, almenys/almanco
- De matís: més aviat

17. Oracions de relatiu: amb com, lliures sense antecedent o amb els
antecedents així, tal: Fes-ho (així/tal) com vulguis

18. Construccions comparatives amb com + SN (Fuma com un
carreter)

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

19. Conjugacions verbals:

En mode indicatiu, subjuntiu i imperatiu de verbs:
- Regulars: 1 (model cantar), 2 (model córrer), 3a (model dormir),

3b (model servir)
- Altres models: beure, creure, aprendre, viure, collir, créixer,

treure, veure, valdre
- Irregulars freqüents: anar, conèixer, dir, dur, escriure, estar, fer,

- Al cap de + període de temps

‣ Temps verbals:

- Expressió del passat: plusquamperfet d'indicatiu

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

15. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual): perífrasi anar +
infinitiu, en passat (anava a obrir quan...)

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT

16. Possibilitat:

- ser possible + oració completiva
- Amb adjectius adverbials: possible, impossible

17. Probabilitat:

- Amb el verb deure
- Amb adjectius adverbials: probable, improbable

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

18. Estructura dels predicats verbals:

- Passiva pronominal amb es (Es venen taronges)
- Oracions impersonals pronominals (Aquí se sua molt)
- Oracions amb subjecte indefinit (Han obert un cine)
- Pronominalització d'arguments interns: en i hi en funció de

complement de règim en exponents del nivell, quan impliquen
contrast de significat: No hi pensava / No pensava; En
parlarem / Parlarem

19. Amb verbs: pronominals: sentir-hi, veure-hi

20. Conjugacions verbals:

EOI Calvià 36/76



DC020201 | Programació CAT Intermedi B1

B1 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Morfosintàctics Morfosintàctics Morfosintàctics

poder, ser, tenir, venir, voler
Formes no finites:

- Participis de verbs en -ure, -ndre, -metre, -ldre i irregulars molt
freqüents: dur, treure, veure, viure...

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

20. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):

- Oracions impersonals amb verbs en tercera persona del plural

21. L’oració interrogativa:

- Interrogatives indirectes totals amb forma de relativa: digue'm
com es fa, explica'm on és...

22. L’oració exclamativa:

- Amb quin o quant... que (Quin dia que fa!; Quant de temps que
ha passat!)

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES

23. Conjunció: El·lipsi del verb en coordinació
24. Causa:

- Subordinació causal amb com que i ja que

25. Finalitat: subordinació final amb perquè + subjuntiu present

26. Connectors parentètics:
- De distribució: per començar/acabar, en primer/segon/... lloc,

finalment
- D'exemplificació: per exemple
- De conseqüència: per tant, doncs

- Verbs pronominals amb hi: sentir-hi, veure-hi

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

21. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):

- Subjectes postverbals amb verbs inacusatius de moviment
(arribar, entrar, caure, etc.), esdevenimentals (passar, etc.),
d'obligació (caldre, tocar, etc.), mancança o sobra (falta, etc.)

22. L’oració interrogativa:

- Interrogatives de contraexpectativa amb segur que, de ver que
(Segur que no vols venir?)

23. L’oració exclamativa:

- Amb quin + comparatiu més o tan (Quin sofà tan incòmode!)

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES

24. Contrast:
- Coordinació adversativa excloent amb excepte
- Amb en lloc de

25. Concessió: concessives factuals amb encara que i pròtasi en
indicatiu

26. Connectors parentètics:
- De continuïtat: aleshores, a continuació
- D'intensificació: a més a més
- De generalització: generalment
- De reformulació: és a dir, més aviat
- De resum: en resum
- D'oposició: en canvi
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1. Representació gràfica de les vocals:

- Alternança a/e àtones en la flexió de
fer

- Masculins amb a final: -ista, -cida, -a

2. Representació gràfica de les
consonants:

- Fricatives alvelolars: distinció del
valor de s,z/ss,ç,c entre vocals

- Grafia de les fricatives i africades
(tx/ig, tj/tg, g/j; ç/c)

- Ortografia de b/v en desinències
verbals i en correspondència amb p o
u: cap/cabut; meu/meva, imperfet en
-ava, etc.

3. Diacrítics:

- Accentuació: distinció
d'obertura i alternança
masc./fem./pl. en sufixos
habituals (-ès/-esa, -ós/-osa, -
è/-ena, -ó/-ona)

4. Altres signes ortogràfics:
- Apòstrof: regla general

5. Puntuació:

- Ús de la coma amb vocatius
(Vosaltres, voleu callar!)

- Punts suspensius en
enumeracions o frases
inacabades

6. Representació gràfica de les
vocals:

- Alternança o/u en verbs de la 2a i
la 3a conjugació (poder, voler,
sortir, collir, tossir, cosir...)

7. Representació gràfica de les
consonants:

- Aternança d'oclusives sonores i
sordes a final de mot: casos
regulars o amb correlat
prevocàlic: obert/oberta,
fred/freda

- Ela geminada en mots que en
mantenen la pronúncia: al·lot,
col·legi

8. Diacrítics:

- Accentuació: distinció
d'obertura predictible segons
context (obert en esdrúixoles,
planes amb i, u, o a la darrera
síl·laba)

9. Altres fenòmens ortogràfics:

- Alternança
contracció/apostrofació: al/a
l', de/de l', pel/per l'

- Símbols i abreviatures del
lèxic habitual (tel.; núm., p.
ex., Km...)

10. Representació gràfica de les
consonants:

- La h en vocabulari freqüent i en mots
que en porten en llengües
internacionals o de l'entorn (vehicle,
harmonia, hàbil, alcohol...)

11. Diacrítics:

- Accentuació diacrítica en formes
verbals (és, són, té, sé) i mots molt
habituals (bé, més, què)

12. Puntuació:

- Usos generals de la coma i els
parèntesis en incisos i aposicions

Fonètics Fonètics Fonètics

1. Vocalisme:

- Distinció de parells mínims molt
habituals per l'obertura de la vocal:
déu /deu, moc (subst.)/moc (verb
moure), seu (possessiu)/seu (verb
seure), etc.

- Grups [w]/[j]+vocal: iogurt, queia

2. Consonantisme:

- Distinció general de fricatives i
africades sordes i sonores:
metge/metxa, txec/xec/jec

- Distinció de [s] i [z] a principi de
mot: zona/sona

- Distinció de [s] i [z]
intervocàliques quan evita
confusions lèxiques: casa/caça

3. Sil·labificació i patrons
accentuals:

- Distinció síl·laba tònica/síl·laba
àtona

4. Vocalisme:

- Neutralitzacions: absència de e i o
obertes en posició àtona.

- Alternança [o]/[u] tòniques en
formes de verbs de la 3a
conjugació (cosir, tossir, sortir,
escopir, etc.)

5. Consonantisme:

- Distinció de laterals alveolar
simple, alveolar geminada i
palatal (ela, ella, cel·la)

- Distinció de palatals fricativa i
lateral: joc/lloc, juny/lluny

6. Entonació:

- De les tematitzacions amb dislocació:
No en tenc, de sucre

- De les interrogatives acabades en idò
i doncs
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6. Intermedi B2

6.1. Definició i objectius del nivell

Consultau la definició i els objectius del nivell Intermedi B2 al currículum: enllaç

6.2. Objectius del curs

- Assolir la competència comunicativa descrita a la definició del nivell

- Adquirir la competència digital necessària per aprendre en entorn parcialment o
completament no presencial

- Preparar-se per dur a terme les proves de certificació del nivell.

- Utilitzar l’idioma en un ventall ampli de situacions de la vida quotidiana,
d’aprenentatge i d’altres, i com a mitjà d’expressió personal, amb eficàcia, fluïdesa i
amb un grau elevat de precisió i d’adequació del discurs a la situació comunicativa.

- Optimitzar el coneixement dels valors i trets d’altres cultures, havent-los contrastat
amb els propis, amb l’objectiu d’afavorir i enriquir la comunicació.

- Utilitzar estratègies lingüístiques i d’aprenentatge per monitoritzar els propis errors i
reflexionar sobre les mancances en l’expressió i en la comprensió.

- Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials lligats a la llengua i als
diferents registres i reconèixer i entendre diferents varietats de la llengua.

- Desenvolupar i utilitzar estratègies que permetin l'aprenentatge autònom de llengües
i l'aprofundiment en el coneixements lingüístics i culturals sobre la llengua objecte
d'estudi.

- Integrar i combinar el conjunt de les competències, habilitats, estratègies i actituds
que formen part del bagatge personal previ o adquirit al llarg del procés
d’aprenentatge d’un o més idiomes per desenvolupar una competència plurilingüe i
pluricultural.

6.3. Metodologia didàctica

Metodologia per tasques. El curs s’estructura en nou seqüències didàctiques
orientades a la consecució d’una tasca amb dos resultats finals, un de factura
col·lectiva i un de factura individual. En el treball de cada tasca es treballen els
continguts, les estratègies i les habilitats que calen per a la consecució de la tasca
final, així com de les tasques intermèdies que són necessàries per assolir-la.

El desenvolupament de cada seqüència inclou treball cooperatiu (en grups petits o amb
tot el grup) i individual a classe, així com exercicis individuals de consolidació dels
continguts que hi apareixen, majoritàriament duts a terme fora de classe, amb el llibre
d’exercicis o a través de la plataforma digital, de manera autònoma.

Les tasques intermèdies cobreixen de manera equilibrada totes les activitats de llengua
(PCTO, PCTE, CTO, CTE i ML, sovint de manera integrada. Quan es cau, es poden dur a
terme a través de la plataforma digital.

6.4. Materials didàctics

- A punt 4. Curs de català: llibre de l’alumne. Vilagrasa Grandia, Albert. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. ISBN: 978-84-9883-993-7

- A punt 4. Curs de català: llibre d’exercicis. Vilagrasa Grandia, Albert. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. ISBN: 978-84-9191-013-8

A part, també es farà ús d’altres materials didàctics complementaris que es
presentaran a l’alumnat que assisteixi a classe habitualment, d’acord amb els objectius
de la programació i amb les necessitats concretes de l’alumnat.

6.5. Entorn digital

L’alumnat té accés a una aula virtual a la plataforma Google Classroom, mitjançant
l’adreça electrònica que proporciona l’escola. El professor hi proposa tasques i
activitats de consolidació perquè s’hi duguin a terme autònomament. També funciona
de repositori de materials treballats de manera presencial perquè l’alumnat hi tengui
accés si no ha assistit a qualque sessió presencial o necessita recuperar-lo.
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Alguns dels exercicis específics d’avaluació, ja siguin tasques concretes, exàmens o
tests, s’hi poden dur a terme o lliurar-s’hi.

6.6. Avaluació

d) Avaluació inicial

Durant les primeres sessions lectives d’octubre, es realitzarà una avaluació inicial de
diagnòstic consistent en un o més exercicis de l'àrea o les àrees elegides pel
professorat. El resultat d'aquesta avaluació ha de ser comunicat als alumnes i ha de
servir per plantejar, si escau, modificacions d'aquesta programació.

e) Avaluació de progrés

S'avaluarà regularment el progrés de l'alumnat en totes les habilitats o destreses:
producció i coproducció de textos escrits (PCTE), producció i coproducció de textos
orals (PCTO), comprensió textos escrits (CTE), comprensió de textos orals (CTO) i
mediació lingüística oral i escrita (ML). 

Aquesta avaluació s'agruparà en tres períodes, al final dels quals s'informarà l'alumnat
del seu progrés i de les notes obtingudes. S’hi avaluen per separat les cinc habilitats:
CTE, CTO, PCTE, PCTO i ML.

f) Esquema d'avaluació contínua de Intermedi B2

- 1a avaluació: exercicis finals de les unitats 1, 2 i 3  (dues destreses per unitat)

- 2a avaluació: exercicis finals de les unitats  4, 5 i 6  (dues destreses per unitat)

- 3a avaluació: exercicis finals de les unitats 7, 8 i 9  (dues destreses per unitat)

Per a cada avaluació, notes de cada habilitat (PCTE, PCTO, CTE, CTO i ML): en total 8 (2
exercicis al final de cada unitat i 2 al final del període).

6.7. Programació d'aula

Consultau la programació d'aula a l'arxiu corresponent (document intern, no públic).

6.8. Competències i continguts

Consultau la totalitat de les competències i dels continguts del nivell al currículum:
enllaç

Vegeu-ne la seqüenciació trimestral a les taules següents:
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B2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Socioculturals Socioculturals Socioculturals

- Normes de cortesia segons la
situació i els protagonistes

- Modulació de la veu per
expressar estats d’ànim

- Relacions familiars i
intergeneracionals: tipus de
família

- Cerimònies i celebracions:
(bodes, bateigs, aniversaris,
etc.)

- Formes d’oci tradicionals i
contemporànies

- Programes de ràdio i televisió
molt coneguts

- L’estructura social (relacions
intergrupals)

- Festivitats i tradicions importants
- Activitats a l’aire lliure
- Les jerarquies pròpies de la

cultura

- Minories religioses,
ètniques, etc.

- Expressions de saviesa
popular: refranys,
proverbis molt comuns i
d'àmbit general

- Els esports més populars
- Museus i llocs d’interès

cultural molt coneguts

- Viatges i turisme:
destinacions freqüents i
hàbits

- Ciutats i llocs més
significatius: trets destacats

- Gestió de la immigració
- Voluntariat
- Les ONG més importants

- Referents culturals i
artístics significatius
(literatura, música,
cinema, arts escèniques,
etc.): referents més
destacats (obres,
autors...)

- Televisió i ràdio: canals de
referència i les seves
tendències

- Territoris i àmbits més
importants en què es parla
la llengua, com a L1 o L2 o
koiné

Sociolingüístics Sociolingüístics Sociolingüístics

- Distinció del llenguatge oral i
l'escrit

- Salutacions i comiats:
contextos formal, informal i
familiar

- Formes de tractament: en les
relacions entre iguals i en
relacions jeràrquiques

- Fórmules per felicitar, brindar,
mostrar empatia

- El doble sentit d’expressions
freqüents: reconeixement i assaig
d’ús

- Sentit, àmbit i connotació de les
expressions malsonants d’àmbit
general més freqüents:
reconeixement i contextualització

- Distinció i selecció de
registres: formal,
informal o familiar,
segons la situació i els
interlocutors

- Implicacions dels canvis
de registre

- Varietats principals de la
llengua estàndard

- Frases fetes freqüents
d'àmbit general

- Expressions col·loquials i
d'argot molt freqüents

- Varietats diatòpiques
més importants: estatus,
identificació de
característiques
destacades i
connotacions

- Minories lingüístiques.
- Koinés i llengües

internacionals: àmbits d’ús.

Lèxics (aspectes morfològics i semàntics: al llarg del curs)

‣ Significació
- Famílies lèxiques (polisèmia,

antonímia, sinonímia,
homonímia, hiperonímia i
hiponímia)

- Diferenciació del registre del sinònims parcials
- Associacions lèxiques
- Expressions idiomàtiques: proverbis i modismes

‣ Formació del lèxic
- Transformació lexicosemàntica mitjançant partícules
- Derivació per sufixació/prefixació.
- Composició
- Abreviatures i acrònims.

- Onomatopeies i derivades
- Expressions comparatives.
- Préstecs i xenismes
- Cognats i paraules transparents
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B2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics)

‣ Identificació
personal:

- Edat i fases de la
vida

- Origen
- Professió
- Relacions familiars
- Idiosincràsia i

descripció física

‣ Compres:

- Tipus de botigues
- Productes genèrics
- Activitats

relacionades
- Mitjans i modalitats

de pagament,
descomptes, etc.

- Defectes i
reclamacions

‣ Roba

- Peces de vestir:
tipus

- Peces de vestir:
descripció

- Materials
- Accessoris

‣ Mitjans de comunicació
- Mitjans de transmissió

(p. ex. TV, ràdio, canal)
- Tipus de programes
- Professions

relacionades
- Premsa i literatura:

gèneres

‣ Actes socials
- Expressions comunes

‣ Cos, salut i higiene
- Estats d'ànim

‣ Relacions personals i
socials
- Persones
- Activitats
- Qualificació

‣ Llengua i comunicació
- Aprenentatge d’idiomes
- Llengües
- Metallenguatge
- Comunicació en entorns

digital

‣ Identificació personal:
- Documentació identificativa i

certificats oficials
‣ Feina i activitat professional:
- Professions i activitats

professionals
- Caracterització del treball i de

la professió
‣ Esport:
- Llocs i instal·lacions
- Material esportiu
- Tipus d'esport i activitats

físiques
‣ Alimentació:
- Aliments
- Ingredients
- Dieta: tipus, relació amb la

salut
- Receptes
- Plats
- Coberts i parament de cuina
- Establiments de restauració
- Trastorns alimentaris
- Caracterització dels aliments
- Sensacions i desitjos

‣ Entorn:
- Denominacions de llocs
- Paisatges: caracterització
- Zones i equipaments urbans

‣ Cos, salut i higiene:
- Activitats físiques
- Estats corporals determinats
- Accidents i lesions

‣ Habitatge:
- Tasques de la llar
- Tipus d'habitatge
- Accés a l’habitatge: propietat,

lloguer
- Parts de la casa
- Estat, manteniment i restauració de

l'habitatge
- Mobles i complements de la casa
- Electrodomèstics i utensilis més

comuns
- Instal·lacions i subministraments
- Caracterització d’objectes de la llar

‣ Serveis:
- Correus
- Telefonia
- Administració i els seus agents
- Banca

‣ Orientació i desplaçament:
- Punts cardinals i adjectius

corresponents
- Desplaçament
- Accions relacionades amb els

mitjans de transport públics
- Equipatges
- Professions

‣ Identificació personal:
- Encapçalament i

tractament de cartes
formals

‣ Aficions:
- Música

‣ Activitats culturals:
- Llocs i instal·lacions
- Objectes i equipament

bàsic
- Professions relacionades
- Accions relacionades

‣ Vacances i viatges:
- Tipologia
- Llocs d'interès
- Professions relacionades
- Allotjament i instal·lacions
- Serveis

‣ Mediambient:
- Conceptes generals
- Catàstrofes

mediambientals
- Fenòmens atmosfèrics
- Tractament de residus

domèstics

‣ Mediambient:
- Conceptes generals
- Catàstrofes

mediambientals
- Fenòmens atmosfèrics
- Tractament de residus

domèstics

‣ Cos, salut i higiene:
- Sentiments

‣ Ciència i tecnologia:
- Terminologia científica

bàsica

‣ Relacions personals i
socials:
- Migració
- Qualificació

‣ Política i societat:
- Esdeveniments històrics

‣ Institucions públiques:
- Documentació

administrativa
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B2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Funcionals Funcionals Funcionals

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
- Demanar i donar

informació sobre
algú.

- Expressar la intenció,
la decisió o la
voluntat de fer o de no
fer alguna cosa.

‣ Actes assertius (donar
i sol·licitar
informació):
- Donar i demanar

dades personals..
- Demanar i donar

informació
identificació, preus i
hora.

- Preguntar i dir a qui
pertany alguna cosa.

- Referir-se a accions
habituals o del món
present.- Descriure
persones, objectes i,
situacions.- Narrar i
preguntar sobre un fet
o succés passat.-
Narrar i preguntar
sobre un fet o succés
passat.

- Donar i demanar
informació sobre un
fet.

- Fer descripcions
referents al treball,
persones, caràcter, i
experiències.

‣ Actes expressius
(expressar i valorar
actituds i opinions):
- Expressar gustos i

preferències.
- Expressar

coneixement o
desconeixement.

- Demanar i donar
informació sobre els
estats d'ànim més
comuns: avorriment,
satisfacció o
insatisfacció,
admiració, interès,
estima, alegria, etc.

- Expressar emocions i
sentiments com ara
alegria, felicitat,
decepció, esperança,
satisfacció, tristesa o
molèstia.

‣ Actes fàtics o solidaris (socialitzar):
- Interessar-se per algú o alguna

cosa.
- Demanar i donar informació sobre

algú.
‣ Actes assertius (donar i sol·licitar

informació):
- Referir-se a accions habituals o del

món present.
- Descriure persones, objectes i,

situacions.
- Donar i demanar informació sobre

un fet.
- Ser capaç d’expressar el

coneixement, el desconeixement,
l’opinió i la creença d’un fet

- Afirmar, anunciar, acusar, admetre,
postil·lar, atribuir, confirmar la
veracitat d’un fet, corroborar,
desmentir, predir, assentir i
classificar aquest fet.

- Enumerar en una explicació.
- Mostrar-se a favor o en contra

d’una proposta o idea.
- Demanar i donar informació sobre

accions i projectes referits al
moment present, al passat i al
futur.

- Informar sobre rutines, hàbits,
gustos, plans i decisions.

- Rectificar i corregir informació.

‣ Actes expressius (expressar i valorar
actituds i opinions):
- Manifestar interès o desinterès.
- Expressar acord o desacord.
- Demanar i donar informació sobre un

estat o sensació física i per la salut: fred
o calor, son, gana o set, gust, benestar o
malestar.

- Manifestar interès o desinterès.
- Expressar preferències.
- Demanar i donar informació sobre

actituds davant determinades situacions
com ara estima, simpatia, dubte,
preferència, antipatia o admiració.

‣ Actes directius (persuadir, convèncer.
Propòsits d'acció):
- Demanar i donar informació sobre la

intenció, la voluntat o la decisió de fer
alguna cosa.

- Aconsellar, alertar, donar instruccions i
permís.

- Demanar ajuda, confirmació, informació i
opinió.

- Suggerir activitats i reaccionar davant
suggeriments.

- Prohibir i denegar, proposar, permetre,
ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar;
dissuadir, insistir, prevenir, reclamar i
suggerir.

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar):
- Expressar la intenció,

la decisió o la voluntat
de fer o de no fer
alguna cosa.

‣ Actes assertius (donar i
sol·licitar informació):
- Ser capaç d’expressar

el coneixement, el
desconeixement,
l’opinió i la creença
d’un fet

- Afirmar, anunciar,
acusar, admetre,
postil·lar, atribuir,
confirmar la veracitat
d’un fet, corroborar,
desmentir, predir,
assentir i classificar
aquest fet.

- Demanar i donar
informació sobre
accions i projectes
referits al moment
present, al passat i al
futur.

- Expressar acord i
desacord.

- Informar sobre rutines,
hàbits, gustos, plans i
decisions.

- Rectificar i corregir
informació.

‣ Actes expressius
(expressar i valorar
actituds i opinions):
- Expressar emocions i

sentiments com ara
alegria, felicitat,
decepció, esperança,
satisfacció, tristesa o
molèstia.

‣ Actes directius
(persuadir, convèncer.
Propòsits d'acció):
- Prohibir i denegar,

proposar, permetre,
ordenar, sol·licitar,
acceptar i rebutjar;
dissuadir, insistir,
prevenir, reclamar i
suggerir.
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B2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Discursius (gèneres) Discursius (gèneres) Discursius (gèneres)

‣ Interacció:
- Converses quotidianes de

tot tipus, socials i
transaccionals.

- Debats

‣ Informació
- Instruccions detallades
- Regles, normes d'ús i

advertiments

‣ Instruccions
- Normes d'ús o instruccions
- Manuals d'ús
- Instruccions, reglaments i

normes

‣ Escrits públics
- Apunts en xarxes socials
- Missatges en fòrums i

xarxes socials

‣ Textos informatius
- Presentacions
- Entrades de diccionaris

monolingües
- Llibres de text i manuals de

la pròpia especialitat

‣ Informació personal
- Qüestionaris
- Perfil en xarxes socials

‣ Exposició
- Narracions precises

d'esdeveniments
- Discursos (amb contingut

previsible)

‣ Cultura i lleure
- Recitació de textos dramàtics o

poètics breus
- Valoració de llibres, pel·lícules,

obres teatrals
- Peces de teatre i lectures

dramatitzades de textos
contemporanis

‣ Àmbit cultural
- Ressenyes, crítiques i resums de

llibres, pel·lícules o obres de
teatre

‣ Àmbit privat
- Apunts en xarxes socials

‣ Representacions o emissions
audiovisuals:
- Sèries de televisió

‣ Escrits públics
- Apunts en xarxes socials, blogs,

etc.

‣ Interacció:
- Discussions complexes
- Entrevistes personals, com

a entrevistat
- Entrevistes sobre temes

coneguts.
- Debats i taules rodones

sobre temes coneguts
- Reunions dins el context

professional i educatiu

‣ Cultura i lleure
- Presentació breu de

persones, actes, projectes

‣ Àmbit privat
- Notes i diaris personals

‣ Exposició:
- Presentacions (de

productes, projectes, etc.)

‣ Representacions o
emissions audiovisuals:
- Entrevistes
- Reportatges i noticiaris

‣ Informació
- Reglaments, normes d'ús i

advertiments

‣ Escrits públics
- Cartells i pòsters amb

instruccions o informació
pràctica

‣ Textos argumentatius
- Articles d'opinió i cartes al

director sobre temes
generals o coneguts

- Informes senzills
(presentació de fets,
argumentació de
propostes, avantatges i
inconvenients)

‣ Lleure
- Llocs web amb informació

turística
- Guies turístiques

‣ Premsa
- Reportatges
- Entrevistes

‣ Interacció:
- Tràmits comercials i

administratius

‣ Textos informatius
- Cartes i correus electrònics

administratius o
comercials /formals

‣ Exposició
- Presentacions i

exposicions dins el propi
domini, preparades

- Conferències, xerrades

‣ Cultura i lleure
- Programes d'activitats
- Cançons

‣ Textos informatius
- Estudis i treballs de recerca

‣ Àmbit privat
- Notes i invitacions.

‣ Textos argumentatius
- Assajos breus i treballs

acadèmics del propi àmbit
d'interès o especialització

‣ Àmbit privat
- Cartes, correus electrònics

i missatges de caràcter
personal (formals i
informals)

- Textos formals i informals
relatius a la interacció
social (felicitació, invitació,
condol, etc.)

‣ Premsa
- Notícies
- Articles de fons

‣ Àmbit cultural:
- Biografies
- Narracions històriques
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EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Substantius:

‣ Classes:

- Noms individuals i col·lectius

- Locucions nominals amb adjectiu (flauta dolça) amb SPrep.
(lluna de mel), coordinades (paga i senyal), amb aposició
nominal (moble bar)

‣ Flexió:

- Flexió irregular de gènere: -o/-a; -u/-a (ateu/atea), femenins
irregulars en -na (òrfena, heroïna), masculins en -ot (bruixot)

- Flexió irregular de nombre: mots acabats en vocal tònica
sense reforç posttònic (esquís, menús, etc.)

- Opcionalitat de -s o -os darrere -sc, -st, -xt, -ig (texts/textos,
boscs/boscos)

- Flexió de les locucions nominals: amb ajectiu (flautes dolces)
amb SPrep. (llunes de mel), coordinades (pagues i senyals),
amb aposició nominal (mobles bar)

- Noms habituals que canvien de significat segons el gènere
(full/fulla...)

‣ Invariabilitat de gènere o nombre:

- De gènere, amb sufixos -arca, -ma, -ista, -cida

- De nombre: masculins no aguts acabats en -s (atles, globus,
tipus, temps, fons, llapis), femenins acabats en -s (urbs),
mots compostos (comptagotes)

2. Pronoms personals forts:

- De tractament formal: vós

- Ús opcional de jo/mi darrere preposició àtona (Parlen de

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Substantius:

‣ Formació:

- Amb prefixos que expressen oposició: in-, des-, contra-, anti-
(antiheroi); posició: sub-, extra-, vice-, ante-, avant-, rere-, entre-,
sots- (subíndex, antesala, avantbraç, rerefons, entrecuix,
extraradi,etc.); anterioritat: pre-, ex-, bes- (prehistòria, exdirector,
besavi, etc.); grau: hiper-, super-, arxi-, mini-, micro-, semi-,
pseudo-, re- (hipermercat, superconductor, arxiduc, minifalda,
pseudociència, regruix, etc.)

- Per conversió de la base adjectival (buit, secret, fosca, etc.)

2. Pronoms indefinits: un, per hom

3. Oracions de relatiu:

- Sense antecedent amb on, qui i què (amb o sense prep.) +
infinitiu (No sabien què fer: no tenien amb qui parlar, on
instal·lar-se ni de què viure)

II. L’existència

4. Articles:

- Definit: contraccions

5. Adjectius adverbials:

- Per remarcar la identitat del referent: propi, determinat
- Ús posposat invariable de mateix per indicar manca de

preferència (Demà mateix; Dona-ho a la secretària mateix)
- Mateix amb valor intensificador, anteposat o posposat (El

mateix metge / El metge mateix ho ignorava)

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L’existència

1. Article personal: restriccions d’ús per registre

II. La quantitat

2. Quantificadors: 

- Numerals fraccionaris d'arrel llatina: centèsim, mil·lèsim...

- Numerals col·lectius: milió, miler, centenar, parell

- Aproximatius: un parell; derivats amb -ena (una trentena)

3. Noms col·lectius: 

- Noms col·lectius: duo, trio, quintet, mil·leni

- Adjectius col·lectius: vuitantí, centenari, quinzenal...

- Prefixos que expressen quantitat : uni-, mono-, bi-, di-, tri-,
quadri-, tetra-, multi-, pluri-, poli- (monocultiu, bicampió,
quadrimestre, policlínica, etc.)

- Concordança en plural amb subjecte de nom col·lectiu
(una part de, un cert nombre de, una colla de + SN plural)

III. La qualitat

4. Adjectius: 

‣ Formació

- Per sufixació a partir de noms o ajectius: adjectius que
expressen relació amb -al, -ari/ària, -enc/-enca, -esc/-esca,
-ic/-ica i -tic/-tica, -ós/-osa, -ífic/-ífica (comarcal,
sumplementari, estiuenc, carnavalesc, artístic, bituminós,
científic, etc.), o qualitat amb -enc/-enca, -ós/-osa, -ut/-uda,
-at/-ada (blavenc, febrós, barbut, huracanat, etc.)

EOI Calvià 45/76



DC020201 | Programació CAT Intermedi B2

B2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Morfosintàctics Morfosintàctics Morfosintàctics

jo/mi; Vine amb jo/mi); ús de jo darrere preposició tònica
(sense jo, davant jo, segons jo)

- Ús reflexiu i recíproc dels pronoms forts; distinció de registre
en la 3a persona: si/ell, ella, ells, elles (els amics s'ajuden
entre ells/entre si)

3. Pronoms personals febles:

- Formes plenes, reduïdes, reforçades i elidides

- Combinacions binàries i formes opaques (li'l>l'hi; li'n>n'hi
hi+ho>l'hi, etc.)

4. Pronoms demostratius:

- Ús díctic, anafòric i catafòric

- Formes reforçades: això d'aquí, allò d'allà

5. Oracions de relatiu:

- Sense antecedent amb qui o determinant + qui/que (Qui la fa
la paga; Aquells qui aprovin no han de fer l'examen; Tothom
qui vulgui podrà venir; Arraconau el que heu escampat)

II. L’existència

6. Articles:

- Article salat: restriccions de registre

- Article salat: restriccions de selecció amb certs tipus de
mots i expressions

7. Adjectius adverbials:

- Per remarcar igualtat o desigualtat: mateix, diferent, semblant

III. La qualitat

8. Adjectius:

- Locucions adjectivals: amb SPrep. (nou de trinca),

III. La pertinença

6. Possessius:

- Evitació del possessiu: alternança amb l'anàfora el·líptica
(Aquesta empresa té cura dels [seus] empleats) o amb els
pronoms febles (Li veia les intencions; En tenim el suport)

IV. La quantitat

7. Quantificadors:

- De polaritat negativa en frases condicionals (Si mai has de
menester res, avisa'm)

8. Derivació:

- Prefixos que expressen quantitat: uni-, mono-, bi-, di-, tri-,
quadri-, tetra-, multi-, pluri-, poli- (monocultiu, bicampió,
quadrimestre, policlínica, etc.)

V. La qualitat

9. Adjectius:

- Masculí de tot i mig davant topònims sense article: tot Europa,
mig Menorca

10. Formació:

- Amb prefixos que expressen posició: sub-, ante-, extra-, vice-,
sots- (submarí, antediluvià, etc.); anterioritat o posterioritat:
pre-, post-, neo- (preindustrial, postvenda, etc.); reflexivitat,
reciprocitat, simetria: auto-, inter-, co- (autoadhesiu,
internacional, confederal)

11. Oracions de relatiu:

- Restrictives amb els relatius compostos el qual, la qual, etc. i
els invariables qui i què darrere preposició àtona o amb on (El

- Amb prefixos que expressen quantitat: uni-, mono-, bi-, di-,
tri-, quadri-, tetra-, multi-, pluri-, poli- (unilateral,
monotemàtic, bisexual, trimestral, plurifamiliar, etc.)

- Ús adjectival d'alguns substantius: Aquest detall és clau
per entendre el problema.

IV. El grau

5. Adverbis i locucions adverbials:

- Com a molt/poc, com a màxim/mínim, pel cap alt/baix, com
a molt/poc, com a màxim/mínim, si fa no fa, etc.

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

6. Ubicació temporal (durada):

- D'ençà de/que i de.... ençà
- D'ara endavant

7. Relacions temporals

‣ Expressió del passat: plusquamperfet de subjuntiu

‣ Expressió de la simultaneïtat:

- Gerundi
- Adverbis: mentrestant, alhora

‣ Correlació de temps verbals:

- Passat – plusquamperfet de subjuntiu: Em molestava/va
molestar que hagués vengut.

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

8. Puntual: verbs en plusquamperfet de subjuntiu, passat
anterior perifràstic
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coordinades (sa i estalvi)

‣ Concordança i flexió de gènere i nombre:

- Flexió: -leg/-loga; -o/-a/-os/-es (fondo, minso...), -[w]/-a
(europeu/europea), -na darrere vocal àtona o diftong
(orfe/òrfena)

- Flexió de les locucions adjectivals (nova de trinca, sanes i
estàlvies)

- No concordança d'adjectius compostos: unes parets blau cel

- Concordança amb substantius coordinats de gèneres o
nombres diferents

- Invariabilitat de gènere o nombre segons terminació:
excepcions (content/contenta, etc.)

‣ Formació:

- Amb prefixos que expressen oposició: in-, des-, dis-, anti-
(impossible, desigual, disconforme, antinatural)

- Per conversió de la base nominal (pagès, burgès, senyor,
porc...)

9. Oracions de relatiu:

- No restrictives amb el relatiu àton que, l'averbial on i els
compostos el qual, la qual (el mestre, que/el qual no
coneixíem; el poble, on/al qual no havíem estat mai)

- Amb relatiu compost en funció de complement del nom o en
construccions partitives (per als registres formal o
semiformal): un amic el pare del qual és policia; els
estudiants, molts dels quals ja coneixes)

llibre amb el qual/què estudiàvem...; El mestre de qui et
parlava...; L'escola (a) on/a la qual/en què estudiàvem...)

- Restrictives amb qui, el qual/la qual darrere preposició tònica o
composta (La injustícia contra la qual lluiten..., L'home a favor
de qui parlaven...)

VI. El grau

12. Quantitatius:

- Gaire, a bastament, ben

- El+més/menys + adjectiu + possible/que + verb (El més
endreçada possible/que pugueu)

- Tan+adjectiu+com+verb (Tan endreçada com pugueu)

- Tan sols, sols

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS

13. Adverbis i locucions adverbials de lloc:

- Al voltant, als afores, a l'altra banda, enllà, ençà, pertot, amunt,
avall, endins, enfora, ençà, enllà postposats (riu amunt, escales
avall, bosc endins, mar enfora)

14. Preposicions àtones:

- A+longitud+de: A dos quilòmetres d'aquí.

- Ús preceptiu o preferent de a o en amb locatius: a París, en
aquella ciutat...

15. Preposicions tòniques i compostes, i locucions prepositives:

- Devers, sota, sobre, enmig, enfront, entorn, arreu, al voltant, als
afores, a l'altra banda, pertot, a través de

16. Pronoms:

- Hi locatiu

9. Imperfectiu (progressiu, continu i habitual):

- Verbs en imperfet de subjuntiu: Mentre estudiàs, ningú el
molestaria.

10. Perfectiu:

- Verbs en perfet i plusquamperfet de subjuntiu
- Participi absolut: Acabada la festa, se'n van anar.

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT

11. Possibilitat:

-  Amb poder + ser + que + subjuntiu

- Amb qui sap si + indicatiu

12. Probabilitat:

- Amb és probable que + subjuntiu

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

13. Estructura dels predicats verbals:

- Combinacions ternàries amb reflexiu: Se me les ha
menjades totes; Me n'hi vaig.

- Concordança del participi amb el pronom femení d'OD: L'he
llegida

14. Amb verbs:

- Derivats amb els prefixos a- i en-: ablanir, enfortir
- Derivats amb els sufixos -ejar, -ificar, -itzar: planejar,
- planificar, amenitzar

15. Amb substantius:

- Que expressen resultats o efectes amb -atge, -ença
(aterratge, naixença); accions amb -ada (criaturada)
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IV. El grau

10. Prefixos que expressen grau: extra-, hiper-, super-, arxi-, re-,
semi-, pseudo- (extraplà, hiperactiu, superfí,

arximilionari, replè, etc.)

11. Comparatius: superior, inferior

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

12. Ubicació temporal absoluta:

- Enguany

- Estructura de les dates i referències a períodes concrets
(dies, mesos, anys...)

13. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat,
simultaneïtat):

‣ Adverbis i locucions:

- Alhora, a mitjan..., d'ara endavant, de sobte, etc.

- En + infinitiu: en arribar/haver arribat

- Or. sub. substantives amb abans que/després que/sempre
que + present o imperfet de subjuntiu

‣ Temps verbals (expressió del passat):

- Passat simple i passat anterior perifràstic, imperfet, perfet de
subjuntiu

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

14. Puntual: verbs en imperfet de subjuntiu: No vaig veure que
caigués

- De polaritat negativa: enlloc

- En locatiu amb verbs de moviment i semblants: Ara en venc;
N'ha tret els guants

17. Oracions de relatiu:

- Sense antecedent, amb on, amb o sense preposició a (seu (a)
on vulguis)

- Amb antecedent demostratiu aquí, allà (Ho he trobat allà on ho
havia deixat, Ves-te'n per allà on has vengut; Seu aquí on vulguis)

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

18. Ubicació temporal absoluta:

- Quantificador de polaritat negativa en construccions
condicionals: Si mai necessites res...

19. Ubicació temporal relativa:

- Adverbis i locucions de temps: com més aviat millor, de demà
en, alhora, a mitjan, d'ara endavant, de sobte...

- Devers + hora

20. Freqüència:

- Adverbis en -ment (diàriament, setmanalment, reiteradament,
constantment, etc.)

- Amb adjectius adverbials: assidu, continu, ocasional, reiterat,
etc.

21. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat,
simultaneïtat):

‣ Expressió del passat: condicional compost

‣ Expressió del futur:

- Perfet de subjuntiu amb quan
- Futur perfet

- Formats per conversió de la base verbal: ofec, prec,
traspàs, crida, tria, etc.

16. Conjugacions verbals:

- Subjuntiu: plusquamperfet

17. Oracions subordinades substantives:

- Introduïdes amb que o si: elisió de la preposició en
registres formals

- D'infinitiu: alternança de preposició en registres formals

- D'infinitiu en funció de subjecte, atribut i OD amb
preposició opcional: Ho he sentit a dir; M'he proposat
d'aconseguir-ho; El seu objectiu és de fer la volta al món.

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

18. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):

- Afirmació externa amb per descomptat, evidentment, ben
segur que, sens dubte, etc.

- Construccions clivellades (Ser... que...) amb èmfasi
contrastiu: És a tu que ho demanam; No és que no vulgui,
és que no puc; Són ells que ho han de dir

19. L’oració interrogativa:

- Interrogatives clivellades: Qui és que telefona?; Com és
que no veniu?; Quan era que hi havia vacances?; Què és que
vols?

- Preguntes eco de repetició total o parcial, amb o sense
conjunció que: (Que) es casen aquest estiu?; (Que) vol fer
què?; (Que) si ella ho sabia?; (Que) què ha dit?

- Interrogatives de contraexpectativa amb o: O no vens, tu?

EOI Calvià 48/76



DC020201 | Programació CAT Intermedi B2

B2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Morfosintàctics Morfosintàctics Morfosintàctics

15. Incoatiu:

- Anar (imperfet) a + INF

- Posar-se a + INF

- Anar/agafar + i + frase (Va i li diu que sí; Agafen i es posen a
ballar)

EXPRESSIÓ DE LA MANERA

16. Adverbis i locucions:

- Adverbis de matís en -ment
- Locucions adverbials equivalents als adverbis en -ment: per

desgràcia/desgraciadament, per sort/sortosament, etc.
- Pronom adverbial hi

17. Adjectius:

- Adverbials: dur, ràpid, complet, etc.
- Ús adverbial d'adjectius: parlar fluix; ploure fort; botar alt;

veure-ho clar; jugar brut, etc.

18. Oracions de relatiu:

- Amb l'antecedent manera, restrictives amb com o que (No
m'agrada la manera com/que em mira)

- Amb com, no restrictives (Ho va fer en silenci, com li havíem
dit)

19. Construccions comparatives amb com + SN (Fuma com un
carreter) o com a + SAdj. o SN sense determinant (Va quedar
com a glaçat; Beuen com a xots)

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

20. Estructura dels predicats verbals:

- Pronominalització dels adjunts: predicatiu (Ella s'ha fet

‣ Correlació de temps verbals:

- Futur – perfet de subjuntiu: Quan hagi arribat, soparem.
- Pres. d'indicatiu – perfet de subjuntiu: Em molesta que hagi

vengut.
- Passat – imperf. de subjuntiu: Em molestava/ va molestar que

cantàs.

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT

22. Capacitat: amb ser capaç de

23. Necessitat:

- Ser necessari i caldre en imperfet d'ind. i en condicional + or.
completiva en imperfet de subj.: No calia que venguessis;
Caldria que hi anéssim.

- Caldre + infinitiu/SN amb pronoms personals febles (Et caldrà
treballar més; Et caldran més hores)

- Amb haver de menester + infinitiu/SN (Hauràs de menester més
temps; He de menester repassar-ho)

24. Volició:

- Amb locucions com tant de bo, etc.

- Amb que + subjuntiu (Que vagi bé)

25. Permís:

- Amb sabria greu que + imperfet de subjuntiu

- Amb faria res que + imperfet de subjuntiu

26. Obligació:

- Haver de en condicional + infinitiu

- Amb que + present de subjuntiu (Que entrin els següents)

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES

20. Conjunció:
- Coordinació amb no només... sinó

21. Concessió:
- Concessives factuals amb encara que, malgrat que, per bé

que, etc.

22. Comparació:
- Construccions comparatives: amb com + comparatiu...

comparatiu (com més grans més ases)

23. Condició:
- Condicionals reals i irreals amb si de cas, en cas que,

sempre que, a condició que, mentre
- Condicionals irreals amb si i pròtasi en subjuntiu

24. Causa:
- Subordinació causal amb vist (que), donat (que), degut

a/que, per mor de/que, atès (que), etc.
- Subordinació causal amb que (No surtis que plou)
- Per i amb + SN amb valor causal (Per prudència no va dir

res; Amb l'ascensor espenyat, no podia pujar tota la
compra)

25. Finalitat:
- Amb per tal de/que; a fi de/que
- Subordinació final amb per a + infinitiu

26. Connectors parentètics:
- D'oposició:  això sí, ara bé, tanmateix
- De concessió:  tot i això, no obstant (això), en tot cas, tot i

així, malgrat tot, en qualsevol cas
- De restricció: com a mínim, si més no
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vegetariana i jo també m'hi faré; No hi anava, descalça),
circumstancial (Ho has fet molt bé, sempre l'hi fas)

21. Estructura dels predicats no verbals:

- Quasicopulatives aspectuals amb verbs de moviment:
pronominalització de l'atribut amb hi (Va anar bé? Sí, hi va
anar. Hi ha sortit, ben tort. No hi estic, malalt)

22. Amb substantius:

- Amb prefixos que expressen oposició: in-, des-, dis-, contra-,
anti- (incultura, descrèdit, disgust, contramanifestació)

23. Conjugacions verbals:

‣ Models regulars i irregulars freqüents:

- Indicatiu: present, imperfet, perfet, passat perifràstic,

- Plusquamperfet, futur simple i compost, i condicional simple
i compost; passat simple, passat anterior perifràstic

EXPRESSIÓ L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

24. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):

- Oracions impersonals amb es

- Èmfasi contrastiu amb sí que (Això sí que m'agrada)

25. L’oració exclamativa:

- Ponderativa amb (saps) que (Saps que s'estimen!; Que ho
som, de curt!)

- Ponderativa amb com (Com els importa el que dius!)
- De contraexpectativa, amb si que (Si que té feina!)
- De contrarietat amb què vol dir que... i com que... (Què vol dir

que no vendràs!; Com que no ho saps!)

EXPRESSIÓ DE LA MANERA

27. Adverbis i locucions:

- Adverbis de manera: arreu, corrents, debades, etc.; adverbis en
-ment

- Locucions prepositives habituals: a cau d'orella, d'amagat, etc.
- Adverbis de grau: tan sols, ben bé, d'allò més, pel cap baix/alt

etc.

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

28. Estructura dels predicats verbals:

- Passiva perifràstica (Ha estat localitzat)
- Pronominalització amb en del subjecte de verbs inacusatius de

moviment (arribar, entrar, caure, etc.), esdevenimentals (passar,
etc.), d'obligació (caldre, tocar, etc.), mancança o sobra (falta,
etc.)

- Focalització contrastiva sense pronominalització: Xocolata, vull!

29. Amb substantius:

- Amb prefixos que expressen reflexivitat, reciprocitat, simetria:
auto-, inter-, co- (autoocupació, interconnexió, cogestió)

30. Conjugacions verbals:

- Subjuntiu: present, imperfet, perfet
- Imperatiu
- Formes no personals: infinitiu simple i compost, gerundi i

participi
- Participis amb doble forma (mort/matat, despert/despertat,

cuit/cogut, fuit/fugit, ofert/oferit)

- De refutació: ben al contrari, per contra
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EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES

26. Conjunció:
- Coordinació amb així com
- Juxtaposició

27. Disjunció: coordinació disjuntiva amb o bé
28. Connectors parentètics:

- De continuïtat: així mateix, d'altra banda
- D'intensificació: a més a més, més encara
- De distribució: primerament, d'entrada, per fi, d'una banda... de

l'altra, d'altra banda, d'un costat... de l'altre
- De digressió: per cert
- De generalització: en general, generalment
- D'especificació: en concret, en particular, en especial,

específicament, precisament, fet i fet
- D'exemplificació: així, a tall d'exemple
- De resum: en resum, en síntesi
- De contraposició: de fet
- De conclusió: en definitiva, en fi, al cap i a la fi, en conclusió,

al capdavall

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

31. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):

- Estil indirecte: que i si (correlacions temporals)
- Negació externa amb No és cert/ver que + subjuntiu
- Alternança indicatiu/subjuntiu en les subordinades

substantives dependents de negatives (No va dir que vendria /
No va dir que vengués)

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES

32. Contrast:
- Coordinació adversativa excloent amb excepte, tret de, llevat de
- Adversatives de contrast múltiple amb mentre que

33. Causa:
- Subordinació causal amb per + infinitiu i per + SAdj. (Li vaig

apujar la nota per pesat)

34. Finalitat:
- Subordinació final amb perquè + subjuntiu present o
- imperfet
- Amb per tal de/que
- Amb per tal de/que; a fi de/que
- Subordinació final amb per a + infinitiu

35. Connectors parentètics:
- D'ampliació: efectivament, en efecte, de fet
- D'equiparació: així mateix, certament
- De reformulació:  total, vaja, més ben dit, això és
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B2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Ortogràfics Ortogràfics Ortogràfics

1. Representació gràfica de les vocals:

- Consistència d'a/e i o/u àtones en
mots d'una mateixa arrel amb
correlat tònic
(recomana/recomanar/
recomanació; calor/calorós)

- Alternança a/e i o/u en mots d'una
mateixa família i en pseudoderivats
d'ús freqüent (món/mundial,
jove/juvenil)

- a/e i o/u sense correlat tònic en
vocabulari comú: meravella, estrella,
treball, cosí, policia...)

- Distinció de parells mínims
ortogràfics a/e (pera/Pere,
acte/acta, espacial/especial,
moda/mode...)

2. Representació gràfica de les
consonants:

- Grafia ll en mots en què és habitual
la iodització o l'elisió (vull, tallar,
fulla, etc.)

- Ela geminada: amb col-, al-, il- i en
mots d'ús corrent (novel·la,
sol·licitud, satèl·lit, etc.)

- Ortografia de la primera persona del
present d'indicatiu de la 2a
conjugació (rep, cap, etc.) i de la 1a
coincident amb la del radical (acab,
llev, corr, desitj, etc.)

3. Diacrítics:

- Accentuació: reconeixement de la
síl·laba tònica marcada amb
accent

4. Altres signes ortogràfics:

- Apòstrof: excepció de la davant i/u
àtones i noms de lletra

- El guionet entre verb i pronoms
febles o entre pronoms febles

- El guionet en compostos amb
punts cardinals

5. Altres fenòmens ortogràfics:

- Alternança
contracció/apostrofació: can / ca
n'

6. Puntuació:

- Cometes per indicar ironia, argot,
etc.

- Puntuació en dates i adreces
- Parèntesis en incisos

7. Representació gràfica de les consonants:

- Grafia de les fricatives i africades: alternances (tx/ig, tj/tg,
g/j; ç/c) segons context vocàlic i excepcions habituals
(manlleus, mots en -jecc- i -ject-)

- Alternança d'oclusives sonores i sordes a final de mot

- Adaptació o no d'estrangerismes habituals: reforç de la s
inicial preconsonàntica (esport)

8. Diacrítics:

- Accentuació: regla d'accentuació i distinció d'obertura
- Dièresi en síl·laba tònica (gratuït, Suïssa, Raül) i regla

d'estalvi en formes verbals

9. Altres fenòmens ortogràfics:

- Símbols i abreviatures del lèxic habitual: ordinals,
tractaments, adreces, hores, pesos i mesures, adreces
electròniques, citacions i referències (pàg., p. ex.)

10. Puntuació:

- Punt: absència en sigles, títols i subtítols, rètols, datacions,
càrrecs, noms

- Dos punts: per introduir causes, conseqüències o
enumeració de parts

11. Representació gràfica de les consonants:

- Ortografia de b/v en lèxic habitual

- Alternances en pseudoderivats d'ús freqüent
(moviment/mòbil)

- Ortografia regular de les nasals, seqüències
-mpt- i -mpc- i assimilacions (assumpte,
immediat, impossible)

12. Diacrítics:

- Accentuació: regla d'accentuació i distinció
d'obertura

- Accentuació diacrítica

13. Altres fenòmens ortogràfics:

- Sigles habituals (EOI, UIB, IES, ONU, PAC...)

14. Puntuació:

- Usos de la coma: en dislocacions
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B2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Fonètics Fonètics Fonètics

1. Vocalisme:

- Distinció [i]/[j] després de vocal: veïna, beina

- Elisió de vocal neutra en contactes vocàlics, amb
apostrofació o sense: l'hora; quina hora és,...

2. Consonantisme:

- Elisió de [j] davant fricativa palatal: caixa

- Evitació de confusions o interferències habituals en la
distribució de fricatives/africades/grups oclusiva-sibil·lant
(eixam/examen, fitxa/fixa, etc.) i fricatives/aproximants
(boia/boja; projecte, etc.)

3. Sil·labificació i patrons accentuals:

- Distinció [i]/[j] i [u]/[w] i sil·labificació corresponent:
veïna/beina, fluït/fluid, quota/cuota

4. Vocalisme:

- Distinció d'obertura de les vocals medials en patrons
regulars: concurrència amb i o u posttòniques, terminacions i
sufixos (-oig/-oja, , -ció, -ència, -ecte, -òleg/-òloga, -ès/-esa,
-ós/-osa, -er/-era, -or/-ora, -ó/-ona, -et/-eta, -enc/-enca, -
è/-ena, -essa, -èixer, -ert/-erta, -olt/olta, etc.), formes
rizotòniques de verbs en -eure, -oure, -oldre, -ondre, -èncer;
desinències verbals, derivats amb -fon, -graf, -metre, davant l i
r; etc.

5. Consonantisme:

- Assimilacions oclusiva>nasal/lateral en interior de mot:
tm>mm; tl>ll (setmana, espatla)

6. Sil·labificació i patrons accentuals:

- Distinció de parells de mots que difereixen en la posició de
l’accent, especialment substantius o adjectius / verbs en -iar i
-uar en 3a pers. sg. pres. ind. (contínua/continua,
asfíxia/asfíxia)

- Síl·laba tònica en estrangerismes, sigles i acrònims
habituals: email, tiquet, futbol, internet, Ibsalut

7. Entonació:

- De les interrogatives eco: to mitjà i ascendent-descendent
final

- Distinció de l'entonació de la interrogativa parcial i l'absoluta
introduïda per que: (Què li duries? / Que l’hi duries?)

8. Vocalisme:

- Distinció d'obertura de les vocals en mots que es
distingeixen per presència o absència d'accent diacrític.

9. Consonantisme:

- Distinció de palatals aproximant i lateral: ei/ell

- Distinció de fricatives alveolars sordes i sonores ([s]/[z])
inicials i intervocàliques

10. Entonació:

- De les exclamatives amb valoració positiva (to ascendent
sobre l'element focalitzat) i negativa (to descendent sobre
l'element focalitzat)
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7. Avançat C1

7.1. Definició i objectius del nivell

Consultau la definició i els objectius del nivell Avançat C1 al currículum: enllaç

7.2. Objectius del curs

- Assolir la competència comunicativa descrita a la definició del nivell.

- Adquirir la competència digital necessària per aprendre en entorn parcialment o
completament no presencial.

- Preparar l'alumnat per dur a terme les proves de certificació del nivell.

- Utilitzar l’idioma amb flexibilitat i eficàcia, adaptant-se amb precisió i coherència al
context, a les intencions i als interlocutors per comunicar-se de forma fluida i
espontània, fins i tot en situacions complexes o en circumstàncies adverses.

- Identificar i valorar les normes i convencions socials i ser capaç d'adaptar-s'hi quan
escaigui.

- Usar un repertori de recursos i estratègies prou ampli i ric per comunicar-se gairebé
sense esforç i mostrant de manera consistent un bon domini dels continguts
gramaticals, lèxics i pragmàtics i de les estratègies.

- Comprendre textos escrits i orals, extensos i complexos, de diferents tipologies,
formats, temes i registres en les varietats estàndard de la llengua, tot copsant-ne els
sentits implícits o les càrregues connotatives, i respondre-hi o relacionar-los entre si
i amb el propi coneixement del món.

- Establir un control conscient dels factors que condicionen el procés d’aprenentatge
per tal d’assumir-ne la gestió i poder formular fites pròpies.

- Utilitzar la competència plurilingüe i pluricultural per eixamplar de manera conscient
l’abast de les pròpies relacions o camps d’interès i per poder dur a terme accions de
mediació.

7.3. Metodologia didàctica

Metodologia per tasques. El curs s’estructura en nou seqüències didàctiques
orientades a la consecució d’una tasca amb dos resultats finals, un de factura
col·lectiva i un de factura individual. En el treball de cada tasca es treballen els
continguts, les estratègies i les habilitats que calen per a la consecució de la tasca
final, així com de les tasques intermèdies que són necessàries per assolir-la.

El desenvolupament de cada seqüència inclou treball cooperatiu (en grups petits o
amb tot el grup) i individual a classe, així com exercicis individuals de consolidació
dels continguts que hi apareixen, majoritàriament duts a terme fora de classe, amb el
llibre d’exercicis o a través de la plataforma digital, de manera autònoma.

Les tasques intermèdiesf cobreixen de manera equilibrada totes les activitats de
llengua (PCTO, PCTE, CTO, CTE i ML, sovint de manera integrada. Quan es cau, es
poden dur a terme a través de la plataforma digital.

7.4. Materials didàctics

- A punt 5. Curs de català: llibre de l’alumne. Vilagrasa Grandia, Albert. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. ISBN: 9788491912262

- A punt 5. Curs de català: llibre d’exercicis. Vilagrasa Grandia, Albert. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. ISBN: 9788491912279
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7.5. Entorn digital

L’alumnat té accés a una aula virtual a la plataforma Google Classroom, mitjançant
l’adreça electrònica que proporciona l’escola. El professor hi proposa tasques i
activitats de consolidació perquè s’hi duguin a terme autònomament. També funciona
de repositori de materials treballats de manera presencial perquè l’alumnat hi tengui
accés si no ha assistit a qualque sessió presencial o necessita recuperar-lo.

Alguns dels exercicis específics d’avaluació, ja siguin tasques concretes, exàmens o
tests, s’hi poden dur a terme o lliurar-s’hi.

7.6. Avaluació

a) Avaluació inicial

Durant les primeres sessions lectives d’octubre, es realitzarà una avaluació inicial de
diagnòstic consistent en un o més exercicis de l'àrea o les àrees elegides pel
professorat. El resultat d'aquesta avaluació ha de ser comunicat als alumnes i ha de
servir per plantejar, si escau, modificacions d'aquesta programació.

b) Avaluació de progrés

S'avaluarà regularment el progrés de l'alumnat en totes les habilitats o destreses:
producció i coproducció de textos escrits (PCTE), producció i coproducció de textos
orals (PCTO), comprensió textos escrits (CTE), comprensió de textos orals (CTO) i
mediació lingüística oral i escrita (ML). L'avaluació inclourà:

- Avaluació i comentari per part del professor del resultat final de tasques de
producció i mediació proposades.

- Avaluació i comentari per part del professor d’estadis intermedis (esborranys,
esquemes, plantejaments...) de les tasques de producció i mediació proposades.

- Autoavaluació, coavaluació i reflexió per part de l’alumnat de les tasques
intermèdies i finals, tant de producció i mediació com de comprensió.

- Proves específiques sobre continguts i d’activitats de comprensió, les quals es
procurarà que il·lustrin el format dels exercicis de les proves de certificació.

L'avaluació s'agruparà en tres períodes, al final dels quals s'informarà l'alumnat del seu
progrés i de les notes obtingudes. S’hi avaluen per separat les cinc habilitats: CTE,
CTO, PCTE, PCTO i ML:

- 1a avaluació: exercicis finals de les unitats 1, 2 i 3  (dues destreses per unitat)
- 2a avaluació: exercicis finals de les unitats  4, 5 i 6  (dues destreses per unitat)
- 3a avaluació: exercicis finals de les unitats 7, 8 i 9  (dues destreses per unitat)

Per a cada avaluació, notes de cada habilitat (PCTE, PCTO, CTE, CTO i ML): en total 8
(2 exercicis al final de cada unitat i 2 al final del període).

7.7. Programació d'aula

Consultau la programació d'aula a l'arxiu corresponent (document intern, no públic).

7.8. Competències i continguts

Consultau la totalitat de les competències i dels continguts del nivell al currículum:
enllaç

Vegeu-ne la seqüenciació trimestral a les taules següents:
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C1 1a avaluació: unitats 1, 2 i 3 2a avaluació: unitats 4, 5 i 6 3a avaluació: unitats 7, 8 i 9

Socioculturals Socioculturals Socioculturals

- L'estructura social en tota la
seva complexitat

- Patrimoni cultural i natural

- Entorn urbà: característiques
generals de ciutats i pobles

- Territoris i àmbits més
importants en què es parla la
llengua: relacions

- Presència i integració d'altres
cultures (veïnes, estrangeres,
de minories, etc.)

- Ubicació dels habitatges:
connotacions

- Música, teatre i dansa popular
i tradicional

- Festivitats i cerimònies
tradicionals més rellevants

- Formes d'oci tradicionals i
contemporànies

- Estat del benestar i
assistència social (seguretat
social, pensions, atenció a
persones desocupades)

- Institucions d'assistència
social, de defensa del
consumidor

- Publicitat: mitjans utilitzats,
presència, enganys i
estereotips

- Llocs més significatius:
connotacions que s'hi
associen

- Viatges i turisme:
destinacions freqüents i
hàbits

- Queixes, reclamacions:
procediments

- Encaix social de col·lectius
determinats (lgtb,
immigrants, gent gran, etc.)

- El sentit de l'humor: referents
i característiques. acudits
molt coneguts i d'àmbit
general

- Gestualitat implícita

- Referents culturals i artístics
significatius (literatura,
música, cinema, arts
escèniques, etc.): artistes,
autors i obres més coneguts

- Parallenguatge (to i
modulació de la veu,
silencis, signes d’afecte,
sons extralingüístics, etc.)

Sociolingüístics Sociolingüístics Sociolingüístics

- Distinció, selecció i
manteniment del registre:
formal, informal, familiar o
íntim, segons la situació, els
interlocutors i el canal

- Implicacions dels canvis de
registre: interpretació i
reacció

- Expressions col·loquials i
d'argot molt freqüents

- Frases fetes i refranys d'àmbit
general

- Girs que poden resultar
còmics

- Varietats de la llengua
estàndard: trets característics

- Variació diastràtica:
identificació d'elements
rellevants d’argots
contemporanis

- Distinció del llenguatge oral i
l'escrit

- Expressions de
distanciament, atenuació de
l'emissor, modèstia

- Expressions al·lusives a
personatges, esdeveniments,
llocs, institucions, etc.

- Convencions per evitar el
llenguatge sexista

- Convencions de la
correspondència formal

- Salutacions i comiats:
selecció segons context
(formal, informal i familiar),
àmbit (públic, privat) i canal
(oral, escrit, electrònic...)

- Formes de tractament:
connotacions d'un canvi de
tractament (confiança,
respecte, distància, etc.)

- Fórmules de cortesia pròpies
de contextos formals
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C1 1a avaluació: unitats 1, 2 i 3 2a avaluació: unitats 4, 5 i 6 3a avaluació: unitats 7, 8 i 9

Estratègics Estratègics Estratègics

‣ Producció:

- Explotació creativa del
repertori de vocabulari per
usar circumloquis de
manera efectiva en gairebé
qualsevol situació.

‣ Comprensió:

- Habilitat a l'hora d'usar
pistes contextuals,
gramaticals i lèxiques per
inferir actituds, estats
d'ànim i intencions i
anticipar-se al
desenvolupament del
discurs.

‣ Mediació:

- Paràfrasi i interpretació amb
llenguatge no tècnic de textos
tècnics complexos per a
receptors no especialistes.

- Canvi de gènere i registre per
fer més accessible la
informació d'un text escrit
complex.

- Categorització, remarca i
connexió dels punts principals
d'una qüestió complexa.

‣ Producció:

- Adopció conscient de les
convencions pròpies del
tipus textual (estructura,
nivell de formalitat,
convencions, etc.) en la
preparació d'una intervenció
formal.

- Autocorrecció efectiva.

‣ Mediació:

- Explicació de terminologia
tècnica o conceptes difícils
per comunicar-se sobre
temes del propi camp
d'especialització amb qui no
n'és expert.

- Adaptació del llenguatge
(sintaxi, expressions
idiomàtiques, argot) per fer
fer-se entendre a qui no hi
està familiaritzats.

- Repetició de diverses
maneres dels aspectes clau
d'una qüestió complexa.

‣ Producció:

- Selecció d’expressions
adequades d'un repertori de
funcions discursives per
introduir remarques, prendre
la paraula, guanyar temps
mentre es pensa.

- Relació de les pròpies
contribucions amb les dels
interlocutors.

‣ Mediació:

- Redundància, explicació o
modificació de l'estil o el
registre per fer accessibles
als receptors els punts
principals d'un text complex.

- Reorganització d'un text font
complex per centrar l'atenció
en els punts rellevants per als
interlocutors.

Funcionals Funcionals Funcionals

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar)
- Donar la benvinguda
- Saludar, acomiadar-se

‣ Actes expressius (expressar i
valorar actituds i opinions)
- Acusar, retreure
- Defensar, exculpar

‣ Actes assertius (donar i
sol·licitar informació)
- Atribuir
- Classificar
- Confirmar la veracitat d'un

fet
- Corroborar
- Dissentir, expressar acord i

desacord
- Expressar desconeixement,

dubte, escepticisme, una
opinió

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar)
- Atreure l'atenció
- Felicitar
- Demanar disculpes
- Presentar-se i presentar

algú

‣ Actes assertius (donar i
sol·licitar informació)
- Anunciar; informar

‣ Actes directius (persuadir,
convèncer, etc.)
- Demanar; pregar; sol·licitar;

suplicar

‣ Actes assertius (donar i sol·licitar informació)
- Assentir
- Desmentir
- Conjecturar
- Formular hipòtesis, predir, suposar

‣ Actes directius (persuadir, convèncer)
- Donar instruccions
- Aconsellar; advertir, alertar; prevenir algú en contra d’alguna

cosa o d’algú, recomanar
‣ Actes compromissius (expressió d'oferiment)

- Convidar; oferir alguna cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna
cosa
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C1 1a avaluació: unitats 1, 2 i 3 2a avaluació: unitats 4, 5 i 6 3a avaluació: unitats 7, 8 i 9

Discursius (coherència i cohesió) Discursius (coherència i cohesió) Discursius (coherència i cohesió)

- Enfocament i contingut:
selecció de contingut
pertinent, rellevància del
contingut

- Mecanismes iniciadors del
discurs escrit: títols,
subtítols, mecanismes
d'acostament al lector

- Connectors textuals

- Puntuació: indicació
d'incisos, aposicions,
enumeracions,
exemplificacions,
aclariments, interrupcions,
elisions

- Puntuació: relació amb els
connectors i marcadors
discursius.

- Mecanismes iniciadors i de
tancament del discurs oral

- Mecanismes iniciadors i de
tancament del discurs escrit:
textos codificats

- Puntuació: en abreviatures,
sigles, títols, dates, adreces,
salutacions, etc

- Convencions tipogràfiques:
tipus i efectes de lletra,
majúscules i minúscules,
etc.

- Disposició dels elements en
textos codificats.

- Mecanismes d'introducció del
tema

- Manteniment del tema:
correferència, el·lipsi,
repetició, reformulació,
èmfasi

- Expansió temàtica:
exemplificació, reforç,
contrast, conseqüència,
subtemes.

– Canvi temàtic: digressió
(obertura i tancament),
inserció de seqüències,
recuperació del tema.

Discursius (gèneres) Discursius (gèneres) Discursius (gèneres)

‣ Producció i coproducció:

- Narracions precises
d'esdeveniments

- Relacions de fets

- Parlaments breus (preparats
o no) en situacions
informals o formals
(celebracions, trobades,
etc.)

- Discussions complexes,
formals i informals

‣ Comprensió:

- Narracions llargues i amb
digressions

- Informes orals

- Presentacions públiques

- Narracions històriques

- Entrevistes

‣ Producció i coproducció:

- Presentacions i exposicions
dins el propi domini, fins i tot
amb part espontània

- Apunts en xarxes socials

- Ressenyes de llibres,
pel·lícules o obres de teatre

- Cartells i pòsters amb
instruccions o informació de
tot tipus.

‣ Comprensió:

- Documentals

- Anuncis publicitaris (amb
implícits culturals)

- Informes

- Llocs web amb informació
específica

- Guies (turístiques, de
museus...)

- Programes de festes i
d'esdeveniments culturals,
fires, etc.

‣ Producció i coproducció:

- Regles, normes d'ús i
advertiments

- Articles d'opinió i cartes al
director sobre temes
d'interès general

- Cartes i correus electrònics
formals

- Debats  sobre temes de
certa complexitat, d’interès
personal, acadèmic o
professional

‣ Comprensió:

- Documents oficials

- Reglaments, normes d'ús i
advertiments

- Reportatges i noticiaris

- Esquetxos humorístics amb
implícits culturals

- Comentaris i anàlisis sobre
temes d'actualitat

- Articles de fons

- Assajos
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Lèxics Lèxics Lèxics

‣ Camps semàntics
- Educació i activitats

acadèmiques
- Béns i serveis
- Feina i activitats

professionals
- Entitats i empreses
- Cultura i activitats

artístiques

‣ Formació
- Sinonímia, antonímia,

derivació i composició
- Canvi de categoria

(substantivació,
verbalització, etc.)

- Règim verbal, verbs amb
partícules i verbs
pronominals

‣ Camps semàntics
- Habitatge, llar i entorn
- Salut, higiene, cures físiques
- Relacions socials
- Geografia i naturalesa
- Ciència i tecnologia
- Viatges, allotjament i

transport

‣ Formació
- Lèxic d'especialitat
- Polisèmia, homonímia
- Abreviació: sigles, símbols,

abreviatures, inicials i
acrònims

- Neologia: cultismes, calcs,
préstecs, manlleus,
estrangerismes,
pseudoderivats

‣ Camps semàntics
- Dimensió perceptiva i

anímica de l'individu
- Govern, política i societat
- Informació i mitjans de

comunicació
- Interferència i interposició

‣ Formació
- Diferències lèxiques més

importants de les varietats
diatòpiques

Morfosintàctics (al llarg del curs)

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES

1. Conjunció:

- Coordinació amb així com

- Juxtaposició

2. Contrast: amb per comptes de

3. Concessió:

- Subordinació concessiva amb que: Que diguin el que
vulguin, que jo hi aniré

- Concessives factuals amb malgrat (que), a pesar de/que,
tot i (que)

4. Condició: condicionals reals i irreals amb si de cas, en
cas que, sempre que, llevat que, mentre, posat que, etc.

5. Finalitat:

- Amb per tal de/que; a fi de/que

- Subordinació final amb per a + infinitiu

6. Causa:

- Per + SAdj amb valor causal (Li vaig apujar la nota per
pesat)

- Amb arran de, gràcies a, a causa de + SN

- Amb a còpia/força de + INF

- Subordinació causal amb vist (que), per mor de/que, atès
(que), etc. / Subordinació causal amb que (No surtis que
plou)

7. Resultat: amb fins al punt que, de forma que, de manera
que

8. Connectors parentètics:

- De continuïtat: així mateix, d'altra banda

- D'intensificació: més encara

- De distribució: més encara

- De digressió: per cert

- De generalització: generalment

- D'especificació: fet i fet

- D'ampliació: certament

- D'equiparació: paral·lelament

- De reformulació: això és, encara millor

- D'exemplificació: a tall d'exemple, posem per cas

- De resum: en síntesi, en suma

- D'oposició: ara, ara bé, tanmateix

- De concessió: així i tot, tot i així, malgrat tot, en qualsevol
cas

- De restricció: si més no

- De refutació: ben al contrari, per contra

- De contraposició: ben mirat, fet i fet

- De conseqüència: així doncs, en conseqüència

- De conclusió: al capdavall, fet i fet, en conclusió
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EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Substantius:

‣ Formació:

- Per conversió de la base adjectival (buit, secret, fosca, etc.)

- Substantivació d'altres categories (el saber; el jo; He tret dos
sisos; el perquè de tot plegat, etc.)

II. L’existència

2. Articles:

‣ Definit:

- Amb topònims, valor diferenciador (la Menorca musulmana)

- Article salat: restriccions de registre

- Article salat: restriccions de selecció amb certs mots i
expressions

- Article personal: restriccions d’ús per registre

III. La quantitat

3. Derivació:

- Prefixos que expressen quantitat : uni-, mono-, bi-, di-, tri-,
quadri-, tetra-, multi-, pluri-, poli- (monocultiu, bicampió,
quadrimestre, policlínica, etc.)

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Substantius:

‣ Flexió:

- Flexió irregular de gènere: -u/-a (ateu/atea); femenins en -na
(òrfena, heroïna); masculins en -ot (bruixot)

- Opcionalitat de -s o -os darrere -sc, -st, -xt, -ig (texts/textos,
boscs/boscos)

- Flexió de les locucions nominals: amb adjectiu (flautes
dolces) amb SPrep (cafès amb llet), coordinades (pagues i
senyals), amb aposició nominal (mobles bar)

2. Pronoms personals febles:

- Ordre i formes opaques en totes les combinacions

- Ús catafòric dels pronoms febles: Pensa-hi: no seria millor
així?

3. Pronoms indefinits: hom, altri, qualssevol

4. Oracions de relatiu:

- Amb els relatius oracionals la qual cosa, cosa que

- Amb relatiu adjectiu (Han recaptat 50.000 euros, la qual suma
/ suma que destinaran a projectes solidaris)

II. L’existència

5. Adjectius adverbials:

- Per remarcar la identitat del referent: propi, determinat

- Per emfatitzar la independència del referent: simple, mer, únic

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L’existència

1. Pronoms personals forts:

- De tractament formal: vós

- Ús opcional de jo/mi darrere preposició àtona (parlen de
jo/mi, vine amb jo/mi); ús de jo darrere preposició tònica
(sense jo, davant jo, segons jo)

- Ús reflexiu i recíproc dels pronoms forts; distinció de registre
en la 3a persona: si/ell, ella, ells, elles (els amics s'ajuden
entre ells/entre si)

2. Pronoms personals febles:

- Combinacions sense canvi de li per hi en registre culte: li'n, li
ho, li'l, li'ls, li la, li les

- Combinacions determinat + en: l'en, la'n

- Formes i combinacions no normatives habituals (else conec,
els hi telefonaré, dona-la'm, etc.)

II. La quantitat

3. Quantificadors:

- Ordinals d'arrel llatina per a usos específics: un dècim de
loteria, la quinta forca, una octava (música), etc.

- De polaritat negativa en frases condicionals (Si mai has de
menester res, avisa'm)

- Multiplicadors: triple, quàdruple, etc.
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IV. La qualitat

4. Adjectius:

‣ Formació:

- Composició a partir d'elements cultes (etno-, greco-, filo-,
-òleg, etc.)

- Substantius derivats d'adjectius amb sufixos com -esa, -ícia,
-ària, -edat

- Amb prefixos que expressen oposició: in-, des-, anti-
(impossible, desigual, antinatural); posició: sub-, ante-, extra-,
vice- (submarí, antediluvià, etc.); anterioritat o posterioritat:
pre-, post-, neo- (preindustrial, postvenda, etc.); reflexivitat,
reciprocitat, simetria: auto-, inter-, co- (autoadhesiu,
internacional, confederal); quantitat: uni-, mono-, bi-, di-, tri-,
quadri-, multi-, pluri-, poli- (unilateral, monotemàtic, bisexual,
trimestral, plurifamiliar, etc.)

- Derivats de verbs amb prefixos com -ívol, -aire, - ble

- Derivats de noms i adjectius amb sufixos com -enc, -ià, etc.

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS

5. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat,
simultaneïtat):

- Condicional compost

- Imperfet i condicional narratius (El 1914 esclatava una guerra
que duraria quatre anys) i per explicar somnis

- Adverbis i locucions adverbials de lloc: pertot

- Preposicions tòniques i compostes i locucions prepositives:
devers, arran, a frec, a mitjan, etc.

- Ús posposat invariable de mateix per indicar manca de
preferència (Demà mateix; Dona-ho a la secretària mateix)

III. La pertinença

6. Possessius:

- Evitació del possessiu: alternança amb l'anàfora

- El·líptica (Aquesta empresa té cura dels [seus] empleats) o
amb els pronoms febles (Li veia les intencions; En tenim el
suport)

- Àtons

- Llur(s)

IV. La qualitat

7. Adjectius:

- Flexió: -na darrere vocal àtona o diftong (orfe/òrfena)

- Amb intercalació de u consonàntica: -ic/-qua

- Masculí de tot i mig davant topònims sense article: tot
Europa, mig Menorca

- No concordança d'adjectius compostos: unes parets blau cel

- Concordança amb substantius coordinats de gèneres o
nombres diferents

‣ Invariabilitat de gènere o nombre:

- Adjectius cultes sense flexió de gènere (inerme, procliu, rude,
etc.)

- Indefinits: ambdós/ambdues

III. El grau

4. Quantitatius:

- El + més/menys + adjectiu + possible/que + verb (El més
endreçada possible/que pugueu)

- Tan + adjectiu + com + verb (Tan endreçada com pugueu)

- Tan sols, sols

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

5. Expressió del futur:

- Futur perfet amb quan

- Imperfet i plusquamperfet en els jocs infantils (Ara tu deies
que no; Ara ja havies arribat...)

6. Expressió de la simultaneïtat: tot + gerundi

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

7. Puntual: verbs en plusquamperfet de subjuntiu 

8. Perfectiu: verbs en perfet i plusquamperfet de subjuntiu

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT

9. Necessitat: caldre + infinitiu/SN amb pronoms personals
febles (Et caldrà treballar més; Et caldran més hores)
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- Pronoms: en locatiu amb verbs de moviment i semblants: Ara
en venc; N'ha tret els guants

EXPRESSIÓ DE LA MANERA

6. Adverbis i locucions:

- Coordinació d'adverbis en -ment
- Locucions adverbials equivalents als adverbis en -ment: per

desgràcia/desgraciadament, per sort/sortosament, etc.
- Locucions adverbials: a doll, a cau d'orella, a contracor, etc.
- Adverbis en -ment amb canvi de significat: llargament,

bonament, etc.

7. Adjectius:

- Adverbials (dissortat, malaurat, etc.)
- Construccions comparatives amb com + oració de relatiu

(com qui no vol la cosa; com aquell qui diu, etc.)
- Oracions subordinades substantives amb la conjunció que:

Fuma que fa por.

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

8. Estructura dels predicats verbals:

- Concordança verb-OD en passives pronominals: Es venen
pomes

- Pronominalització amb en del subjecte de verbs inacusatius
de moviment (arribar, entrar, caure, etc.), esdevenimentals
(passar, etc.), d'obligació (caldre, tocar, etc.), mancança o
sobra (falta, etc.)

8. Oracions de relatiu:

- Restrictives amb el relatiu invariable què darrere preposició
àtona (el llibre amb què estudiàvem)

- Restrictives amb qui, el qual/la qual darrere preposició tònica
o composta (la injustícia contra la qual lluiten; l'home a favor
de qui parlaven)

- Amb relatiu compost en funció de complement del nom o en
construccions partitives (per als registres formal o
semiformal): un amic el pare del qual és policia; els
estudiants, molts dels quals ja coneixes

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

9. Ubicació temporal absoluta: quantificador de polaritat
negativa en construccions condicionals: Si mai necessites res...

10. Ubicació temporal relativa: locucions adverbials de temps:
d'avui en vuit, a hores d'ara, ara com ara

11. Freqüència: amb adjectius adverbials: assidu, continu,
ocasional, reiterat, etc.

12. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat,
simultaneïtat)

‣ Expressió del passat:

- Present històric

- Passat simple, anterior i anterior perifràstic

- Imperfet, perfet i plusquamperfet de subjuntiu

10. Possibilitat:

- Amb qui sap si + indicatiu

- Amb alerta/ves que no + subjuntiu

11. Probabilitat: amb adjectius adverbials (presumible)

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

12. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):

- Afirmació externa amb per descomptat, evidentment, ben
segur que, sens dubte, etc.

- Alternança indicatiu/subjuntiu en les subordinades
substantives dependents de predicats negatius, segons
l'abast de la negació (No ha dit que fossis tu ≠ No ha dit que
eres tu. Va negar que fos casat ≠ Va negar que era casat)

- Usos de l'adverbi pas: per negar una suposició prèvia (No ho
he dit pas); per negar un constituent (Vindrà no pas avui, sinó
demà); per reforçar una negació o una prohibició (Ja no
vindran pas, ara; No m'ho facis pas, això.); en preguntes de
comprovació (No tens pas el diari d'avui, per casualitat?); en
la negació expletiva en comparatives de desigualtat (És
millor dir-ho ara que no pas esperar)

13. L'oració interrogativa:

- Interrogatives clivellades (Qui és que telefona?; Com és que
no veniu?; Quan era que hi havia vacances?; Què és que vols?)

- Interrogatives de contraexpectativa amb o (O no vens, tu?)
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9. Estructura dels predicats no verbals:

- Concordança verb-atribut en oracions atributives reversibles: El
problema són els renous.

10. Altres predicats:

- Pronominalització dels complements dels adjectius (Hi és
al·lèrgic; N'estava orgullós), de les preposicions (Li anava
darrere) i locucions prepositives (Hi anava en contra) i dels
noms (En tenc proves; Hi té gust [per les flors])

11. Amb substantius:

- Derivats de verbs amb sufixos com -ança
- Amb prefixos que expressen oposició: in-, des-, contra-, anti-

(incultura, descrèdit, disgust, contramanifestació); reflexivitat,
reciprocitat,
simetria: auto-, inter-, co- (autoocupació, interconnexió,
cogestió)

- Formats per conversió de la base verbal (ofec, prec, traspàs,
crida, tria, etc.)

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

12. L’oració declarativa (afirmativa i negativa): negació d'adjectius,
participis i noms (una quantitat no menyspreable; els punts no
acceptats; la no acceptació de la proposta,...)

13. L’oració exclamativa: ponderativa amb com + ser + de (Com era
de tard!; Com és d'impressionant!)

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

13. Puntual: verbs en passat simple, anterior i anterior perifràstic

14. Perfectiu:

- Verbs en passat anterior perifràstic

- Participi absolut (Acabada la festa, se 'n van anar)

15. Incoatiu:

- Anar/agafar + i + frase (Va i li diu que sí; Agafen i es posen a
ballar)

- Estar per + INF

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

16.  Estructura dels predicats verbals:

- Concordança del participi amb el pronom femení d'OD: L'he
llegida

- Datiu ètic (M'ha tret un notable)

- Concordança verb-OD en passives pronominals: Es venen
pomes

17. Amb verbs:

- Verbs pronominals : sortir-se'n, heure-se-les, mirar-s'hi, etc.

18. Conjugacions verbals:

- Indicatiu: passat simple i passat anterior

- Variants geogràfiques normatives

- Participis amb doble forma (mort/matat, despert/despertat,
cuit/cogut, fuit/fugit, ofert/oferit)

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

19. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):

- Negació expletiva obligatòria: comparatives amb que no
equivalent a del que (És més intel·ligent que no et penses)

- Negació expletiva opcional: amb noms del tipus por, temor
(Tenc por que això no li vagi en contra); en comparatives de
desigualtat (Millor dir-ho ara que no esperar)
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Ortogràfics Ortogràfics Ortogràfics

1. Representació gràfica de les
vocals:

- A/E i O/U en mots sense
correlat tònic (sergent, vernís,
atordir, polir, robí, etc.)

- Alternança A/E en la
conjugació i els derivats de
verbs amb doble arrel
(jeure/jaure, treure/traure,
néixer/nàixer, etc.)

- Alternança O/U en formes de
subjuntiu de poder, voler

- Alternança A/E i O/U en mots
d'una mateixa família i en
pseudoderivats (boca/bucal,
corba/curvatura, etc.)

- E al començament del segon
element de mots

- compostos (poliesportiu,
infraestructura, etc.)

2. Diacrítics:
- Dièresi: regla general i regla

d'estalvi amb els sufixos -isme,
ista

3. Altres signes ortogràfics:
- Apostrofació o no davant

sigles, diftongs, entitats o
topònims amb article, etc.

4. Altres fenòmens ortogràfics:
- Contracció i apostrofació o no

en casos especials (noms
propis amb article, sigles, etc.)

5. Puntuació:
- Usos de la coma en el·lipsis, per

evitar ambigüitats, davant
coordinades adversatives i
distributives

- El punt i coma en enumeracions
complexes i davant conjuncions

6. Representació gràfica de les
consonants:

- Alternança d'oclusives sonores i
sordes a final de mot:
excepcions i mots sense referent
(baluard, lleopard)

- Oclusives sonores geminades:
adduir, suggerir, accepció, etc.

- Ortografia de les nasals: casos
especials (somnàmbul, etc.)

- Adaptació o no d'estrangerismes
habituals: conservació o no de k,
w, y (kiwi/vàter, vodka/estoc)

- Alternança qu/cu segons
sil·labificació (quota/cuota)

- Ortografia de les fricatives
alveolars darrere prefixos
(contrasentit)

- Grafia sc: escisió, ressuscitar
- Ortografia ex-/es- homòfons a

inici de mot (estranger, excessiu,
etc.)

- Alternances en
pseudoderivats
(avortament/abortiu,
calb/calvície, etc.)

- tx a inici de mot en
estrangerismes (txec)

7. Altres signes ortogràfics:
- El guionet en compostos en

què el segon element
comença amb r, s o x
(para-xoc, guarda-roba) o en
què l'aglutinació desfiguraria
la pronúncia i en els
reduplicatius

- El guionet amb prefixos que
precedeixen sigles,
majúscules, nombres o
símbols

8. Puntuació:
- Cometes per indicar sentits

figurats, irònics, etc.

9. Representació gràfica
de les consonants:

- Ela geminada en mots
derivats de metall,
cristall, mil, en
pseudoderivats
(aixella/axil·lar) i
cultismes d'ús habitual

- h intercalada en mots
cultes (inherent,
exhaurir)

10. Diacrítics:
- Accentuació d'adverbis

en -ment, de compostos i
abreviatures

11. Puntuació:
- Ús de majúscules i

minúscules en títols,
noms de seccions, dates,
articles de topònims, etc.

- Absència de punt en
sigles, títols, rètols,
dates, càrrecs, etc.

- Cometes per indicar
sentits figurats, irònics,
etc.

Fonètics Fonètics Fonètics

1. Vocalisme:
- Absència de diftongs

creixents tònics (gratuït, fuet,
campió, etc.)

2. Consonantisme:
- Distinció de palatals

aproximant i lateral: ei/ell
- Ensordiment d'oclusives i

fricatives a final de mot: llev
['ʎef], acab [ə'kap]

3. Distincions de registre:
- Canvis de timbre molt locals

(calçons/colçons,
queixal/quixal,
muntanya/montanya, etc.)

4. Sil·labificació i patrons
accentuals:

- Pronúncia de les sigles

5. Vocalisme:
- Distinció d'obertura de les vocals

medials

6. Consonantisme:
- Reducció de grups

consonàntics en posició de
coda: alts ['als], aquests
[ǝ'kets], compte ['kontǝ]

- Distinció de sonoritat en els
grups [ks] / [gz] o [ts] / [dz]
(taxi/èxit)

7. Vocalisme:
- Neutralitzacions de

vocals posteriors
àtones 

- Neutralització de
vocals anteriors
àtones: vocal neutra

8. Consonantisme:
- Sonorització de fricatives

i africades alveolars
finals de mot davant
vocal o cons. sonora
(me[z] amunt, aque[dz]
altre[z] dos)

- Distinció de sonoritat en
casos que solen
presentar interferència
(Àsia, casino, frase, etc.)
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8. Avançat C2

8.1. Definició i objectius del nivell

Consultau la definició i els objectius del nivell Avançat C2 al currículum: enllaç

8.2. Objectius del curs

- Assolir la competència comunicativa descrita a la definició del nivell (consultau
"Objectius del nivell" a l'enllaç del punt anterior).

- Adquirir la competència digital necessària per aprendre en entorn parcialment o
completament no presencial.

- Preparar l'alumnat per dur a terme les proves de certificació del nivell.
- Utilitzar la llengua en qualsevol context, fins i tot hostil, de manera flexible i eficaç a

l’hora de formular o reformular idees sota formes lingüístiques diferents,
transmetent amb precisió matisos subtils de significat a fi d’emfasitzar, diferenciar o
eliminar l’ambigüitat.

- Saber-se'n deseixir pràcticament sense esforç amb qualsevol tipus de text oral o
escrit sobre temes complexos per a propòsits socials, acadèmics i professionals.

- Interactuar espontàniament, amb fluïdesa i precisió, captant i utilitzant els senyals
no verbals i d’entonació sense un esforç aparent fins i tot en les situacions més
complexes.

- Mantenir un sòlid control gramatical, lèxic i pragmàtic d’un llenguatge complex
encara que l’atenció estigui pendent d’aspectes com la planificació del discurs o el
manteniment de la interacció.

- Adquirir uns coneixements explícits dels aspectes gramaticals, pragmàtics,
socioculturals i sociolingüístics rellevants de la llengua i poder-los utilitzar en
reflexions o exposicions metalingüístiques.

- Gestionar de manera conscient i autònoma l’aprenentatge de la llengua
planificant-ne el procés i obtenint el màxim profit dels recursos disponibles, així com
desenvolupar noves estratègies durant el procés d’aprenentatge i ús de l’idioma per
iniciativa pròpia.

- Valorar les implicacions sociolingüístiques i socioculturals dels diferents usos
lingüístics, les diferències culturals i la complexitat de les identitats dels
interlocutors i poder fer de mediador tenint-les en compte.

8.3. Metodologia didàctica

Metodologia per tasques. El curs s’estructura en nou seqüències didàctiques
orientades a la consecució d’una tasca amb dos resultats finals, un de factura
col·lectiva i un de factura individual. En el treball de cada tasca es treballen els
continguts, les estratègies i les habilitats que calen per a la consecució de la tasca
final, així com de les tasques intermèdies que són necessàries per assolir-la.

El desenvolupament de cada seqüència inclou treball cooperatiu (en grups petits o
amb tot el grup) i individual a classe, així com exercicis individuals de consolidació
dels continguts que hi apareixen, majoritàriament duts a terme fora de classe, amb el
llibre d’exercicis o a través de la plataforma digital, de manera autònoma.

Les tasques intermèdies cobreixen de manera equilibrada totes les activitats de
llengua (PCTO, PCTE, CTO, CTE i ML), sovint de manera integrada. Quan escau, es
poden dur a terme a través de la plataforma digital.

8.4. Materials didàctics

- No hi ha llibre de text. Els materials que es fan servir a l'aula són de tria i
procedència diversa, o d'elaboració pròpia.

8.5. Entorn digital

L’alumnat té accés a una aula virtual a la plataforma Google Classroom, mitjançant
l’adreça electrònica que proporciona l’escola. El professor hi proposa tasques i
activitats de consolidació perquè s’hi duguin a terme autònomament. També funciona
de repositori de materials treballats de manera presencial perquè l’alumnat hi tengui
accés si no ha assistit a qualque sessió presencial o necessita recuperar-lo.

Alguns dels exercicis específics d’avaluació, ja siguin tasques concretes, exàmens o
tests, s’hi poden dur a terme o lliurar-s’hi.
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8.6. Avaluació

a) Avaluació inicial

Durant les primeres sessions lectives d’octubre, es realitzarà una avaluació inicial de
diagnòstic consistent en un o més exercicis de l'àrea o les àrees elegides pel
professorat. El resultat d'aquesta avaluació ha de ser comunicat als alumnes i ha de
servir per plantejar, si escau, modificacions d'aquesta programació.

b) Avaluació de progrés

S'avaluarà regularment el progrés de l'alumnat en totes les habilitats o destreses:
producció i coproducció de textos escrits (PCTE), producció i coproducció de textos
orals (PCTO), comprensió textos escrits (CTE), comprensió de textos orals (CTO) i
mediació lingüística oral i escrita (ML). L'avaluació inclourà:

- Avaluació i comentari per part del professor del resultat final de tasques de
producció i mediació proposades.

- Avaluació i comentari per part del professor d’estadis intermedis (esborranys,
esquemes, plantejaments...) de les tasques de producció i mediació proposades.

- Autoavaluació, coavaluació i reflexió per part de l’alumnat de les tasques
intermèdies i finals, tant de producció i mediació com de comprensió.

- Proves específiques sobre continguts i d’activitats de comprensió, les quals es
procurarà que il·lustrin el format dels exercicis de les proves de certificació.

L'avaluació s'agruparà en tres períodes, al final dels quals s'informarà l'alumnat del seu
progrés i de les notes obtingudes. S’hi avaluen per separat les cinc habilitats: CTE,
CTO, PCTE, PCTO i ML:

- 1a avaluació: exercicis finals de les unitats 1, 2 i 3  (dues destreses per unitat)
- 2a avaluació: exercicis finals de les unitats 4, 5 i 6  (dues destreses per unitat)
- 3a avaluació: exercicis finals de les unitats 7, 8 i 9  (dues destreses per unitat)

Per a cada avaluació, notes de cada habilitat (PCTE, PCTO, CTE, CTO i ML): en total 8
(2 exercicis al final de cada unitat i 2 al final del període).

8.7. Programació d'aula

Consultau la programació d'aula a l'arxiu corresponent (document intern, no públic).

8.8. Competències i continguts

Consultau la totalitat de les competències i dels continguts del nivell al currículum:
enllaç

Vegeu-ne la seqüenciació trimestral a les taules següents:
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C2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Socioculturals Socioculturals Socioculturals

- Premsa escrita (en paper i
digital): capçaleres de
referència i les seves
tendències sociopolítiques;
premsa especialitzada

- Televisió i ràdio: canals de
referència i les seves
tendències

- Prestigi de les fonts

- L'estructura social en tota la
seva complexitat

- Les relacions entre gèneres:
estereotips, (des)igualtats,
evolució

- Les relacions amb les
autoritats i l'administració en
general

- Valors, i creences i actituds
transgressors: abast i
tolerància

- Noves tendències ètiques,
morals, espirituals, etc.

- Sistema polític i
administratiu

- Mecanismes de participació
ciutadana

- Consensos i tensions
polítiques i qüestions
polèmiques d’abast general

- Moviments socials i polítics
importants i implicació de la
ciutadania

- Minories religioses, ètniques,
etc.: relacions amb els grups
majoritaris/preeminents

- Estat del benestar i
assistència social (seguretat
social, pensions, atenció a
persones desocupades) i
estatus dels treballadors
estrangers.

- Condicions laborals: drets i
condicions contractuals
habituals.

- Món laboral: representació
dels treballadors (sindicats,
comitès), drets, taxació,
seguretat social, etc.

- El medi ambient dins
l’agenda política i social

- Relació amb el medi natural

- Efectes dels problemes
mediambientals

- Patrimoni cultural i natural
(valoració, conservació i
difusió)

- Formes d'oci tradicionals i
contemporànies

- Espectacles més rellevants
(artistes i autors més
coneguts)

- L'oci passiu: la televisió
(programes més populars),
internet com a recurs d'oci,
els jocs d’ordinador

Sociolingüístics Sociolingüístics Sociolingüístics

- Distinció del llenguatge oral i
l'escrit

- Varietats de la llengua
estàndard: trets

- Evolució recent de
l’ortografia o la normativa

- Consciència de la càrrega de
gènere de certes expressions
o formulacions

- Convencions per evitar el
llenguatge sexista

- Fórmules de cortesia pròpies
de contextos formals

- Expressions de
distanciament, atenuació de
l'emissor, modèstia

- Convencions de la
correspondència tipificada i
protocol·lària

- Trets del registre culte i usos
propis dels àmbits
administratiu o acadèmic

- Expressions col·loquials i
d'argot molt freqüents

- Formes de tractament
protocol·làries

- Distincions subtils de
registre que aporten
flexibilitat o permeten
efectes retòrics

- Varietats diatòpiques,
diastràtiques i diafàsiques
més importants:
identificació,
contextualització i
connotacions
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C2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Estratègics Estratègics Estratègics

Comprensió:

- Habilitat a l'hora d'usar
pistes contextuals,
gramaticals i lèxiques per
inferir actituds, estats
d'ànim i intencions i
anticipar-se al
desenvolupament del
discurs.

Producció:

- Substitució de termes que
no es recorden o es
desconeixen per d’altres
d'equivalents de manera que
pràcticament no es noti.

Mediació:

- Introducció de conceptes
complexos (p. ex. nocions
científiques) mitjançant
definicions i explicacions
elaborades a partir de
coneixements previs.

- Explicació de la relació entre
les parts i el tot.

- Incitació a analitzar una
qüestió complexa de
maneres diferents.

Producció:

- Adopció conscient de les
convencions pròpies del
tipus textual (estructura,
nivell de formalitat,
convencions, etc.) en la
preparació d'una intervenció
formal.

- Retrocés i reestructuració
del discurs davant una
dificultat, gairebé
imperceptibles.

- Ampliació de l'abast de la
interacció.

Mediació:

- Adaptació del llenguatge
d'un ampli repertori de texts
per presentar-ne el contingut
principal en un registre i amb
grau de sofisticació i detall
apropiats als receptors.

- Esmena o reelaboració d'un
text font complex per
millorar-ne la coherència, la
cohesió i el flux argumental,
eliminant-ne fragments
innecessaris.

Producció:

- Selecció d'expressions
adequades d'un repertori de
funcions discursives per
introduir remarques, prendre
la paraula, guanyar temps
mentre es pensa.

- Connexió de les pròpies
contribucions amb les dels
interlocutors.

- Conducció de la interacció
cap a un desenllaç.

- Demanda d'explicacions o
aclariments per assegurar la
comprensió d'idees
abstractes complexes en
contextos professionals o
acadèmics.

Mediació:

- Dilucidació de la informació
present en textos de
temàtica acadèmica o
professional complexa
mitjançant l'elaboració i
l'exemplificació.

Funcionals Funcionals Funcionals

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar)

- Interessar-se per algú o
alguna cosa

- Felicitar

- Demanar disculpes

‣ Actes expressius
(expressar i valorar actituds
i opinions)

- Acusar; retreure

- Defensar, exculpar

‣ Actes assertius (donar i
sol·licitar informació)

- Atribuir

- Classificar

- Expressar desconeixement,
dubte, escepticisme, una
opinió

- Formular hipòtesis, predir,
suposar

- Confirmar la veracitat d'un
fet

‣ Actes fàtics o solidaris
(socialitzar)

- Atreure l'atenció

- Refusar

‣ Actes directius (persuadir,
convèncer, etc.)

- Aconsellar; advertir, alertar;
prevenir algú en contra
d’alguna cosa

- Animar, desanimar,
persuadir, dissuadir

‣ Actes assertius (donar i
sol·licitar informació)

- Afirmar

- Anunciar; informar

- Assentir

- Corroborar

- Objectar, rebatre, replicar

‣ Actes assertius (donar i
sol·licitar informació)

- Conjecturar

- Rectificar

- Descriure

- Desmentir

- Dissentir, expressar acord i
desacord

‣ Actes directius (persuadir,
convèncer)

- Proposar; suggerir

‣ Actes compromissius
(expressió d'oferiment)

- Accedir; consentir

- Admetre

- Expressar la intenció o
voluntat de fer alguna cosa
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C2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Discursius (adequació, coherència i cohesió) Discursius (adequació, coherència i cohesió) Discursius (adequació, coherència i cohesió)

‣ Adequació

- Tipus i format de text,
varietat de llengua, registre i
estil i tema

‣ Coherència

- Enfocament i contingut:
selecció de contingut
pertinent, rellevància del
contingut

‣ Cohesió

- Mecanismes d'introducció
del tema

- Tematització i focalització

- Puntuació: relació amb els
connectors i marcadors
discursius.

‣ Coherència

- Selecció d’estructures
sintàctiques, selecció lèxica;
context espaciotemporal:
referència espacial,
referència temporal

‣ Cohesió

- Manteniment del tema:
correferència, el·lipsi,
repetició , reformulació,
èmfasi

- Convencions tipogràfiques:
tipus i efectes de lletra,
majúscules i minúscules,
etc.

- Puntuació: indicació
d'incisos, aposicions,
enumeracions,
exemplificacions,
aclariments, interrupcions,
elisions

‣ Cohesió

- Canvi temàtic: digressió
(obertura i tancament), inserció
de seqüències, recuperació del
tema.

- Expansió temàtica:
exemplificació, reforç, contrast,
conseqüència, subtemes .

- Disposició dels elements
en textos codificats.

- Textos codificats (cartes,
etc.): fórmules de
tancament, signatures,
dates, disposició, elements
ortotipogràfics

- Altres textos: fórmules de
tancament, altres recursos
(cites, acudits, preguntes
retòriques, etc.)

Discursius (gèneres) Discursius (gèneres) Discursius (gèneres)

‣ Producció i coproducció

- Articles d'opinió i cartes al
director sobre temes d'interès
general o especialitzat

- Parlaments (preparats o no)
en situacions formals
(celebracions, trobades, etc.)

- Discussions complexes,
formals i informals

- Presentacions

- Informes de caràcter
professional o sobre temes
abstractes

- Reunions formals
estructurades

‣ Comprensió

- Editorials i anàlisis llargs i
complexos

- Articles de fons
(complexos, extensos)

- Comentaris i anàlisis sobre
temes d'actualitat

- Entrevistes

- Informes orals i escrits

- Presentacions públiques

‣ Producció i coproducció

- Narracions precises
d'esdeveniments

- Relacions de fets

- Presentacions i exposicions
dins el propi domini, fins i tot
amb part espontània

- Ressenyes i crítiques de
llibres, pel·lícules o obres de
teatre

- Debats, taules rodones,
tertúlies, col·loquis sobre
temes complexos o
abstractes

‣ Comprensió

- Narracions llargues i amb
digressions

- Narracions històriques

- Documentals

- Biografies, memòries i
relats de vida

- Llocs web amb informació
detallada

- Reportatges

- Articles de revistes
especialitzades

‣ Producció i coproducció

- Assajos breus sobre temes
abstractes

- Assajos i treballs acadèmics
del propi àmbit d'interès o
especialització

- Cartes i correus electrònics
formals

- Cartes de motivació

- Cartells i pòsters amb
instruccions o informació de tot
tipus.

- Circulars informatives

- Tràmits comercials i
administratius

‣ Comprensió

- Assajos

- Documents oficials

- Reglaments, normes d'ús i
advertiments

- Cartes de motivació i de
recomanació

- Documents oficials
(butlletins, acords,
normatives)

- Instruccions, reglaments i
normes
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C2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics) Lèxics (camps semàntics)

‣ Política i govern:

- Institucions polítiques i
òrgans de govern

- Llei i justícia

‣ Béns i serveis públics:

- Serveis socials

‣ Societat

- Vida en comunitat

- Conducta social

‣ Geografia i natura

- Geografia humana i política

‣ Entitats i empreses:

- Oscil·lacions en l’economia

- Situació de l'empresa

‣ Feina i activitats
professionals:

- Temes d'igualtat i
assetjament laboral

- Desocupació i aspectes
relacionats (mercat laboral,
immigració, emigració, etc.)

- Drets i obligacions laborals

‣ Informació i mitjans de
comunicació

‣ Educació i activitats
acadèmiques:

- Reptes de l'educació
(famílies desestructurades,
formació dels docents,
implicació de societat)

- Evolució i reformes del
sistema educatiu

‣ Habitatge, llar i entorn:

- Problemes relacionats amb
l'habitatge (dificultat
d'accés, hipoteques,
desnonaments, ocupació,
persones sense sostre, etc.)

‣ Oci

- Lleure i entreteniment: nous
hàbits

- Espectacles i exposicions
(arts performatives,
instal·lacions, cinema
avantguardista, etc.)

‣ Activitats comercials:

- Publicitat i consumisme

- Conseqüències ambientals,
mentals i familiars del
consum excessiu

‣ Ciència i tecnolgia:

- Processos i mètodes

- Energies renovables i
energies no renovables

- Problemes mediambientals i
desastres naturals

- Avanços científics i
tecnològics

- TIC: ús i abús, privacitat i
xarxes socials

‣ Cultura i activitats
artístiques

‣ Geografia i natura

- Geografia física: paisatge i
accidents geogràfics

- Clima i temps atmosfèric

- Sostenibilitat
mediambiental (mobilitat,
gestió de residus,
esgotament de recursos,
contaminació, etc.)

‣ Alimentació:

- Producció (aliments
ecològics, genèticament
modificats, etc.)

Lèxics (significació i formació) Lèxics (significació i formació) Lèxics (significació i formació)

- Sinonímia, antonímia, derivació i composició

- Afixació: prefixos i sufixos

- Afixos cultes (grecollatins, saxons, etc.)

- Derivació regressiva

- Préstecs

- La connotació i la denotació

- Expressions idiomàtiques i el seu règim verbal,
preposicional...

- Partitius

- Composició

- Reduplicació

- Formació de paraules per metàfora i metonímia

- Eufemismes i disfemismes

- Col·loquialismes, cultismes, regionalismes

- Acrònims, sigles i sigloides
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C2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Morfosintàctics Morfosintàctics Morfosintàctics

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Substantius

‣ Flexió

- Doble gènere de substantius acabats en -or (estupor, furor,
rigor, etc.)

- Plurals en -s de monosíl·labs o plans acabats en x (hèlixs,
còdexs, índexs, apèndixs, etc.)

- Flexió de nombre de compostos sinàptics (vagons restaurant)

- Invariabilitat de gènere o nombre

2. Pronoms personals forts: substitució pel possessiu darrere
preposició intransitiva (davant meu, dins seu, al teu darrere)

3. Pronoms febles:

- Combinacions sense canvi de li per hi en registre culte: li'n, li
ho, li'l, li'ls, li la, li les

4. Pronoms demostratius: açò

5. Oracions de relatiu:

- Amb relatiu adjectiu (Han recaptat 50.000 euros, la qual suma
/ suma que destinaran a projectes solidaris)

II. L’existència

6. Articles:

‣ Determinat: amb topònims, valor diferenciador (la Menorca
musulmana)

‣ SN escarits: en titulars (ministre implicat en un frau milionari),
en refranys (gat escaldat...), precedits de preposició (en premsa,

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Substantius:

‣ Formació:

- Substantivació d'altres categories (el saber; el jo; He tret dos
sisos; el perquè de tot plegat, etc.)

2. Pronoms indefinits: hom, altri, qualssevol

3. Pronoms febles:

- Combinacions determinat + en: l'en, la'n

II. L’existència

4. Demostratius: aqueix/-a/-os/-es

5. Adjectius adverbials:

- Per emfatitzar la independència del referent: simple, mer, únic

III. La quantitat

6. Quantificadors:

- Multiplicadors: triple, quàdruple, etc.
- Indefinits: ambdós/ambdues

7. Adjectius adverbials:

- Per delimitar noms no comptables en singular: escàs, abundant,
nul.

8. Noms col·lectius

IV. La qualitat

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES PROPIETATS

I. L'entitat

1. Pronoms febles:

- Formes no normatives pròpies d'altres àmbits geogràfics
(coneixe'ns, feu-se enrere, etc.)

II. L’existència

2. Demostratius:

- Formes valencianes: est(e)/-a/-os/-es, eix(e)/-a/-os/-es

3. Pronoms personals febles:

- Formes i combinacions no normatives habituals (else
conec, els hi telefonaré, dona-la'm, etc.)

III. El grau

4. Diminutius i augmentatius:

- Sufixos diminutius i augmentatius: -ingo, -illo, -el·lo

- Amb valor despectiu: -atxo, -etxo, -utxo, -ús, -astre

5. Superlatius:

- D'origen culte: -èrrim

6. Quantitatius:

- Indefinits amb valor emfàtic (És massa cotxe per a ell; En
diu cada una; És un tros de director; Tot un senyor...)

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

7. Expressió del futur:

- Futur perfet amb quan
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a recepció, etc.)

‣ Indefinits: sengles

III. La qualitat

7. Adjectius:

‣ Concordança i flexió de gènere i nombre:

- Femenins amb intercalació de u consonàntica (ventríloqua)

- Adjectius cultes sense flexió de gènere (inerme, procliu, rude,
etc.)

‣ Formació:

- Derivats de verbs amb prefixos com -ívol, -aire, - ble

- Derivats de noms i adjectius amb sufixos com -enc, -ià,  etc.

- Composició a partir d'elements cultes (etno-, greco-, filo-,
-òleg, etc.)

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES RELACIONS ESPACIALS

8. Adverbis i locucions adverbials de lloc: enllà, ençà

9. Preposicions tòniques i compostes i locucions prepositives:
devers, arran, a frec, a mitjan, etc.

10. Pronoms: en locatiu amb verbs de moviment i semblants: Ara
en venc; N'ha tret els guants

11. Oracions de relatiu locatives

EXPRESSIÓ DE LA MANERA

12. Adverbis i locucions:

- Locucions adverbials: a doll, a cau d'orella, a contracor, etc.
- Adverbis en -ment amb canvi de significat: llargament,

9. Possessius:

- Àtons
- Llur(s)

IV. La qualitat

10. Pronoms: el/la en funció d'atribut determinat

11. Oracions de relatiu:

- Restrictives amb qui, el qual/la qual darrere preposició tònica o
composta (la injustícia contra la qual lluiten; l'home a favor de
qui parlaven)

- Amb relatiu compost en funció de complement del nom o en
construccions partitives (per als registres formal o semiformal):
un amic el pare del qual és policia; els estudiants, molts dels
quals ja coneixes

EXPRESSIÓ DEL TEMPS

12. Ubicació temporal relativa: locucions adverbials de temps: d'avui
en vuit, a hores d'ara, ara com ara

13. Freqüència: amb adjectius adverbials: assidu, continu, ocasional,
reiterat, etc.

14. Relacions temporals (seqüència, anterioritat, posterioritat,
simultaneïtat)

‣ Expressió del passat:

- Present històric
- Passat simple, anterior i anterior perifràstic
- Imperfet, perfet i plusquamperfet de subjuntiu
- Condicional compost
- Imperfet i condicional narratius (El 1914 esclatava una guerra

que duraria quatre anys), per explicar somnis

- Imperfet i plusquamperfet en els jocs infantils (Ara tu
deies que no; Ara ja havies arribat...)

8. Expressió de la simultaneïtat: tot + gerundi

9. Adverbis: ensems

10. Correlació de temps verbals

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT

11. Possibilitat:

- Amb alerta/ves que no + subjuntiu

12. Probabilitat:

- Amb adjectius adverbials (presumible)

13. Obligació:

- Verbs en present o futur en construccions emfàtiques (Ho
fas i punt; Tu acabaràs això)

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I
L'EXCLAMACIÓ

14. L’oració declarativa (afirmativa i negativa):

- Activadors negatius: poc (Poc es pensava que guanyaria)

- Negació expletiva obligatòria: comparatives amb que no
equivalent a del que (És més intel·ligent que no et penses)

- Negació expletiva opcional: amb noms del tipus por, temor
(Tenc por que això no li vagi en contra); en comparatives de
desigualtat (Millor dir-ho ara que no esperar)

- Usos de l'adverbi pas: per negar una suposició prèvia (No
ho he dit pas); per negar un constituent (Vindrà no pas avui,
sinó demà); per reforçar una negació o una prohibició (Ja
no vindran pas, ara; No m'ho facis pas, això.); en preguntes
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bonament, etc.

13. Adjectius:

- Adverbials (dissortat, malaurat, etc.)

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

14. Estructura dels predicats verbals:

- Pronoms febles: combinacions ternàries i quaternàries (Li
havia dit que no es posàs colònia als cabells i ell se me n'hi
posa el doble)

15. Amb verbs:

- Verbs pronominals : sortir-se'n, heure-se-les, mirar-s'hi, etc.
- Derivats amb sufixos intensius: parlotejar, plovisquejar,

allargassar, etc.

16. Oracions subordinades substantives:

- D'infinitiu en funció de subjecte, atribut i OD amb preposició
opcional (Ho he sentit a/ø dir; M'he proposat d'/ø
aconseguir-ho; El seu objectiu és de/ø fer la volta al món)

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE

15. Puntual: verbs en passat simple, anterior i anterior perifràstic

16. Perfectiu:

- Verbs en passat simple, anterior i anterior perifràstic
- Participi absolut (Acabada la festa, se 'n van anar)

17. Incoatiu:

- Estar per + INF

EXPRESSIÓ D’ESTATS, ESDEVENIMENTS, ACCIONS, PROCESSOS I
REALITZACIONS

18. Oracions subordinades substantives:

- Recursos que eviten el contacte d'una preposició àtona amb la
conjunció que: intercalació d'un SN (Es basa en el fet que; Fa
referència a la idea que...); intercalació de verbs causatius
(Contribueixen a fer que...; S'oposen a permetre que...);
substitució per subordinada final o or. d'infinitiu (Una crida
perquè tothom voti = a que tothom voti; El dret a poder triar = a
que puguem triar); substitució per un SN (Obrir la porta a la
continuïtat del projecte = a que el projecte continuï...; Donar la
culpa al vent que feia = a que feia vent)

de comprovació (No tens pas el diari d'avui, per
casualitat?); en la negació expletiva en comparatives de
desigualtat (És millor dir-ho ara que no pas esperar)

15. L'oració exclamativa:

- Ponderativa amb com + ser + de (Com era de tard!; Com és
d'impressionant!

- De contrarietat amb què vol dir que... i com que... (Què vol
dir que no vendràs!)

- Introduïdes per un determinant definit: La ràbia que fa!; La
gana que tenc!
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C2 Morfosintàctics (al llarg del curs)

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS LÒGIQUES

1. Conjunció:
- Coordinació amb així com
- Juxtaposició

2. Contrast: amb per comptes de
3. Concessió:

- Concessives factuals amb malgrat (que), a pesar de/que, tot i
(que), , per bé que, si bé, etc.

4. Comparació: construccions comparatives
5. Condició: condicionals reals i irreals amb només que, sols que, a

menys que, etc.
6. Finalitat: subordinació final amb per a + infinitiu
7. Causa: subordinació causal amb com sigui que, puix que, car.
8. Resultat: amb fins al punt que, de forma que, de manera que

- Connectors parentètics:

- De continuïtat: altrament
- D'intensificació: més encara, endemés
- De distribució: més encara
- De digressió: al seu torn, d'antuvi
- De generalització: generalment
- D'especificació: fet i fet
- D'ampliació: certament
- D'equiparació: paral·lelament, semblantment
- De reformulació: això és, encara millor, ras i curt
- D'exemplificació: a tall d'exemple, posem per cas

- De resum: en síntesi, en suma, ras i curt
- D'oposició: ara, ara bé, tanmateix, altrament, nogensmenys
- De concessió: així i tot, tot i així, malgrat tot, en qualsevol cas;

amb tot, tot amb tot, emperò (postposat), per això (postposat)
- De restricció: si més no
- De refutació: ans al contrari
- De contraposició: ben mirat, fet i fet
- De conseqüència: així doncs, en conseqüència,

consegüentment, per consegüent
- De conclusió: al capdavall, fet i fet, en conclusió; comptat i

debatut, mal per mal

C2 1a av: unitats 1, 2 i 3 2a av: unitats 4, 5 i 6 3a av: unitats 7, 8 i 9

Fonètics Fonètics Fonètics

1. Vocalisme:

‣ Distincions de registre:

- [e]/[ǝ] en síl·laba final
àtona (examen, classe, etc.)

- Assimilació o no de [ǝ] a la
[o] tònica anterior
(colzo/colze, etc.)

- Elisió o no de [ǝ] final en
esdrúixoles acabades en ia
(cienci/ciència)

- Obertura o no en [a] de la
vocal anterior inicial de
mot ([a]strella/estrella)

- Supressió o no de [ǝ] inicial
(gulla/agulla)

- Monoftongació o no de
[wa] (aigo/aigua)

2. Consonantisme:

- Ensordiment d'oclusives i fricatives a final de mot davant
vocal: lle[f] això, aca[p] ara, clu[p] animat, fre[t] i sec

- Assimilació d'oclusives i fricatives en frontera de mot davant
consonant sonora (un pla[d] dolent; Un filòso[v] Mexicà o Un
filòso[m] Mexicà)

3. Sil·labificació i patrons accentuals:

- Patró accentual de mots cultes (cautxú, poliglot, iber, etc.) i
topònims estrangers (Himàlaia, Hèlsinki, etc.)

4. Consonantisme:

‣ Distincions de registre:

- Elisió de [d] o [s] intervocàlica (vesprà/vesprada,
camia/camisa)

- Sonorització o no de [s] intervocàlica (batle[s]a/batle[z]a,
Bru[s]el·les/Bru[z]el·les, mi[s]ió/mi[z]ió, etc.)

5. Entonació: tots els patrons tonals d'àmbit general
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Ortogràfics Ortogràfics Ortogràfics

1. Representació gràfica de les vocals:

- A/E i O/U en mots sense correlat tònic (sergent, vernís,
atordir, polir, robí, etc.)

- Alternança A/E en la conjugació i els derivats de verbs amb
doble arrel (jeure/jaure, treure/traure, néixer/nàixer, etc.)

- Alternança O/U en formes de subjuntiu de poder, voler
- Alternança A/E i O/U en mots d'una mateixa família i en

pseudoderivats (boca/bucal, corba/curvatura, etc.)
- E al començament del segon element de mots compostos

(poliesportiu, infraestructura, etc.)

2. Diacrítics:

- Dièresi: regla general i regla d'estalvi amb els sufixos -isme,
ista

3. Altres signes ortogràfics:

- Apostrofació o no davant sigles, diftongs, entitats o
topònims amb article, etc.

4. Altres fenòmens ortogràfics:

- Contracció i apostrofació o no en casos especials (noms
propis amb article, sigles, etc.)

5. Puntuació:

- Usos de la coma en el·lipsis, per evitar ambigüitats, davant
coordinades adversatives i distributives

- El punt i coma en enumeracions complexes i davant
conjuncions

6. Representació gràfica de les consonants:

- Alternança d'oclusives sonores i sordes a final de mot:
excepcions i mots sense referent (baluard, lleopard)

- Oclusives sonores geminades: adduir, suggerir, accepció,
etc.

- Ortografia de les nasals: casos especials (somnàmbul, etc.)
- Adaptació o no d'estrangerismes habituals: conservació o

no de k, w, y (kiwi/vàter, vodka/estoc)
- Alternança qu/cu segons sil·labificació (quota/cuota)
- Ortografia de les fricatives alveolars darrere prefixos

(contrasentit)
- Grafia sc: escissió, ressuscitar
- Ortografia ex-/es- homòfons a inici de mot (estranger,

excessiu, etc.)
- Alternances en pseudoderivats (avortament/abortiu,

calb/calvície, etc.)

- TX a inici de mot en estrangerismes (txec)

7. Altres signes ortogràfics:

- El guionet en compostos en què el segon element comença
amb r, s o x (para-xoc, guarda-roba) o en què l'aglutinació
desfiguraria la pronúncia i en els reduplicatius

- El guionet amb prefixos que precedeixen sigles, majúscules,
nombres o símbols

8. Puntuació:

- Cometes per indicar sentits figurats, irònics, etc.

9. Representació gràfica de les consonants:

- Ela geminada en mots derivats de metall, cristall, mil, en
pseudoderivats (aixella/axil·lar) i cultismes d'ús habitual

- H intercalada en mots cultes (inherent, exhaurir)

10. Diacrítics:

- Accentuació d'adverbis en -ment, de compostos i
abreviatures

11. Puntuació:

- Ús de majúscules i minúscules en títols, noms de seccions,
dates, articles de topònims, etc.

- Absència de punt en sigles, títols, rètols, dates, càrrecs, etc.

- Cometes per indicar sentits figurats, irònics, etc.
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ANNEX I

I. Composició del departament

PROFESSORAT SITUACIÓ ADMINISTRATIVA TIPUS DE JORNADA CÀRRECS FUNCIONS

Toni Picornell Funcionari de carrera Completa Direcció

Rubèn Sanz Funcionari interí Completa Coordinador del PMT

Francesca Pons Funcionari interí Completa Cap de departament Suport al PMT

II. Oferta acadèmica del departament

PLACES

CURS GRUP HORARI HORES AULA PROFESSOR/A Oferides Ocupades

Bàsic A1 A Dilluns i dimecres, de 17.00 a 19.00 h 120 h 207 Toni Picornell 30 19

Bàsic A2 A Dilluns i dimecres, de 19.00 a 21.00 h 120 h 204 Rubèn Sanz 30

Intermedi B1 A Dimarts i dijous, de de 19.00 a 21.00 h 120 h 204 Rubèn Sanz 30

Intermedi B2 A Dilluns i dimecres, de 17.00 a 19.00 h 120 h 204 Rubèn Sanz 25

Avançat C1 A Dimarts i dijous, de 17.00 a 19.00 h 120 h 202 Francesca Pons 25 23

Avançat C1 B Dimarts i dijous, de 19.00 a 21.00 h 120 h 202 Francesca Pons 25 12

Avançat C2 SP Dimecres, de 17.00 a 19.30 h 120 h (1) 202 Francesca Pons 25 25

(1) El curs d'Avançat C2, que s'ofereix en la modalitat semipresencial (SP), aproximadament consta de 70 h lectives presencials i
de 50 h no presencials fora de l'aula.
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