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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Oferta formativa 

El Departament de Català ofereix aquest curs tots els nivells previstos, amb un grup per curs. La distribució 

horària s'ha fet procurant que els alumnes que promocionen puguin mantenir l'horari o, si més no, la franja 

horària del curs anterior. 

1.2. Alumnat 

1.2.1. Matrícula 

1.2.2. Perfil de l’alumnat 

L’alumnat que acut a l’escola oficial d’idiomes a aprendre català és molt divers. Comptam amb alumnat de 

procedència i nacionalitats diverses, amb predomini de castellanoparlants. Així mateix, alguns catalanoparlants 

cursen els nivells superiors, especialment a Avançat C1 i C2. 

El moWu pel qual els nostres alumnes aprenen català sol ser majoritàriament (però no exclusiva) la voluntat o 

necessitat d'obtenir una cerWficació que els serveixi en el món laboral, ja sigui per acomplir un requisit o perquè 

hi consWtueix un mèrit. Aquesta moWvació es dona especialment als nivells Intermedi B1, B2 i Avançat C1. 

1.3. Tipus d’ensenyament 

Els departaments de català de les EOI ofereixen un ensenyament integrat de totes les habilitats lingüísWques a 

tots els nivells. El nostres nivells es basen en el Marc Comú Europeu de Referència i treballen la competència 

comunicaWva de l’alumnat amb un enfocament orientat a l'acció. Aquesta circumstància ens permet ensenyar la 

llengua catalana de manera integral i contextualitzada. 

NIVELL CURS HORARI HORES AULA PROFESSOR/A

BÀSIC
BÀSIC A1 dl. i dc. de 17 a 19 h 130 208 Toni Picornell

BÀSIC A2 dt. i dj. de 19 a 21 h 130 203 Gemma Albiol

INTERMEDI 
INTERMEDI B1 dl. i dc. de 19 a 21 h 130 208 Rubèn Sanz

INTERMEDI B2 dt. i dj. de 17 a 19 h 130 203 Gemma Albiol

AVANÇAT 
AVANÇAT C1 dt. i dj. de 17 a 19 h 130 208 Rubèn Sanz

AVANÇAT C2 dt. i dj. de 19 a 21 h 130 208 Rubèn Sanz

CURS BÀSIC A1 BÀSIC A2 INTERMEDI B1 INTERMEDI B2 AVANÇAT C1 AVANÇAT C2 TOTAL

MATRÍCULATS 13 5 9 10 18 6
51

TOTAL NIVELL 18 19 24
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2. MARC METODOLÒGIC 

2.1. Aspectes generals 

Els ensenyaments que ofereix el departament tenen com a objecWu primordial assolir la competència 

comunicaWva. Hi ha consens en el fet que una aportació substancial d’input contextualitzat i intel·ligible més la 

parWcipació acWva en la interacció comunicaWva són condicions necessàries per al desenvolupament d'aquesta 

competència. La metodologia que es posarà en pràcWca es basa en la programació per tasques (com a eix 

vertebrador), atès que es basa en aquests principis i es desenvolupa essencialment a través d'acWvitats d’ús real 

de la llengua (tasques comunicaWves). El coneixement explícit de la gramàWca no és l'objecWu central d'aquests 

ensenyaments, però hi és present en la mesura que facilita la consecució dels objecWus comunicaWus proposats. 

L'aplicació d'aquest enfocament a l'aula comporta: 

‣ La interdisciplinarietat dels aspectes lingüísWcs, psicolingüísWcs i sociolingüísWcs. 

‣ El tractament ampli i integrador del llenguatge, considerant el punt de vista de l'emissor i el receptor, les 

manifestacions orals i escrites, tant formals com informals, i els factors verbals i no verbals de la 

comunicació. 

‣ L'anàlisi de la llengua en ús. 

‣ L'estudi de les marques definitòries dels diferents Wpus de discurs. 

‣ El tractament de certes dificultats a l'hora de produir textos (orals i escrits) des de la perspecWva de 

propietats textuals com l'adequació, la coherència i la cohesió. 

‣ La uWlització de material real dins l'aula i proper als interessos de l'alumnat. 

‣ La interacció dins l'aula entre alumnat-alumnat i alumnat-professorat. 

‣ L'ensenyament d'estratègies encaminades a l'aprenentatge autònom. 

Per poder fer efecWva aquesta metodologia enfocada en l'ús de la llengua, cal considerar els següents aspectes 

que s’hi relacionen: 

‣ Tractament de les errades. Les errades s'han d'entendre com a part fonamental del procés d'adquisició 

d'una llengua. A part de les errades que s'esdevenen en qualsevol moment de l'aprenentatge de la 

llengua, les acWvitats enfocades a tractar-les han de parWr sempre d'un enfocament comunicaWu i posiWu. 

És a dir, s'han d'evitar les acWvitats que no presenWn l'error dins un context. 

‣ Tractament del lèxic. El lèxic no s'ha d'aprendre d'una manera aïllada, sinó formant camps semànWcs. El 

lèxic, com l'error, també s'ha de presentar dins un context. D'altra banda, s'ha de disWngir entre vocabulari 

acWu i passiu, ja que el segon només és un vocabulari comprensiu i el primer és un vocabulari producWu. A 

més, l'adquisició del lèxic pot fer-se mitjançant operacions semànWques (sinonímia i antonímia). Hi ha 

d'haver una certa gradació a l'hora d'adquirir nou vocabulari perquè sigui efecWu un procés de reciclatge 

en l'adquisició del lèxic. 

‣ Paper de les noves tecnologies. A més de ser una eina d'innovació metodològica, les TIC són un mitjà 

adient, atracWu, moWvador i facilitador per a la immersió lingüísWca o cultural en la llengua objecte 

d’aprenentatge. També són una eina atracWva de suport a la docència, poden fomentar l’autonomia en 

l’aprenentatge, permeten a l’alumne estar en contacte directe a través d’Internet o altres recursos 

mulWmèdia amb l'idioma i la cultura de l’idioma que s’estudia.  

‣ Paper de l’alumnat i del professorat. Tant l'alumnat com el professorat són alhora professorat i alumnat. 

Això vol dir que hi ha d'haver un diàleg constant entre professorat i alumnat, que és el suport de tot 
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aprenentatge. També hi ha d'haver un diàleg entre el professorat per tal de posar estratègies docents en 

comú, així com hi ha un diàleg entre l'alumnat sobre les estratègies d'aprenentatge.  

‣ Material didàcWc. Encara que el llibre de text és el material didàcWc principal, aquest sempre ha de ser 

complementat d'acord amb les necessitats de l'alumnat. A més, les noves tecnologies s'han d'incorporar, 

de cada vegada més, en els processos d'aprenentatge. De la mateixa manera, s'ha de fomentar la lectura 

en la llengua d'aprenentatge, sense que es vegi com una tasca imposada. En aquest senWt, es poden fer 

acWvitats relacionades amb les lectures, però no s'avaluarà directament com a part d'una prova.  

‣ Paper de les tasques. La comunicació i l’aprenentatge d'una llengua comporten la realització d’una sèrie de 

tasques, que es poden definir com qualsevol acció intencionada considerada necessària per aconseguir un 

resultat concret en el context d’un problema a resoldre, una obligació a complir o un objecWu a assolir. Les 

tasques consWtueixen un procediment metodològic coherent amb els principis de l’enfocament 

comunicaWu, encara que són compaWbles amb altres enfocaments més tradicionals. Aquestes tasques no 

són exclusivament lingüísWques, encara que comporWn acWvitats lingüísWques i que requereixin la 

competència comunicaWva de l’individu. L’assoliment d’aquestes tasques fa necessari l’ús d’estratègies en 

la comunicació i l’aprenentatge. 

2.2. Desenvolupament de les competències 

El desenvolupament curricular per a les EOI de les Illes Balears proposa l’aprenentatge dels idiomes des d’un 

enfocament comunicaWu i pràcWc amb l’objecWu de desenvolupar tasques de complexitat progressiva. Aquest 

progrés en la competència comunicaWva comporta desenvolupar també altres competències, a fi de fer front a 

les situacions comunicaWves en què es troben els aprenents. 

2.2.1. Competències generals 

Les competències generals inclouen diversos Wpus de coneixements: 

‣ Coneixements declaraJus (savoir), que inclouen el coneixement del món i el seu funcionament, el 

coneixement de la cultura de les comunitats on es parla la llengua que l’aprenent estudia i la consciència 

de les relacions existents entre la visions de mons diferents, entre d’altres. 

‣ Habilitats de saber fer (savoir-faire), que inclouen les habilitats pràcWques, les habilitats socials, les 

habilitats de la vida quoWdiana i les habilitats tècniques i professionals, entre d’altres. 

‣ El saber ser (savoir-être), que integra factors personals lligats a la pròpia personalitat i caracteritzats per 

les acWtuds, les moWvacions, els valors i les creences, entre d’altres. 

‣ El saber aprendre (savoir-apprendre), que inclou la consciència lingüísWca i comunicaWva i les habilitats 

fonèWques generals, és a dir, la sensibilitat cap a la llengua, la capacitat de pronunciació de noves llengües, 

les habilitats per estudiar i la capacitat d’adaptar-se a una nova experiència, entre d’altres.  

2.2.2. Competència lingüística comunicativa 

A fi d’engegar les intencions comunicaWves, els usuaris de la llengua o els aprenents posen en joc les habilitats 

generals i les combinen amb una competència comunicaWva que té els components següents:  

‣ Competències lingüísJques: definides com el coneixement dels recursos formals i la capacitat d’uWlitzar-

los. Inclou les competències gramaWcal, lèxica, fonològica, ortogràfica, semànWca, etc. 
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‣ Competències sociolingüísJques: comprenen el coneixement i les habilitats necessàries per tractar la 

dimensió social de l’ús de la llengua, com ara normes de cortesia, formes de tractament, expressions 

populars, variació geogràfica i social, els registres, etc. 

‣ Competències pragmàJques: es refereixen al coneixement que l’usuari o aprenent té dels principis segons 

els quals els missatges s’organitzen i s’uWlitzen per dur a terme funcions comunicaWves: inclouen les 

relacions de causa i efecte, la capacitat de dirigir i estructurar el discurs, la coherència i la cohesió, etc. 

2.3. Criteris per al desenvolupament de les competències i procediments per avaluar-les 

Si bé no formen part dels objecWus d'aquesta programació, les competències generals juguen un paper 

importannssim en l'aprenentatge. D'una banda, s'han d'acWvar en qualsevol dels processos que integren 

l'acWvitat comunicaWva. De l'altra, també s'alimenten de l'aprenentatge de la llengua en tant que aquest opera 

amb elements del món i impliquen processos cogniWus i socials que les afecten. Així, cal estar atents al grau en 

què aquestes competències es manifesten i posar en pràcWca estratègies per fomentar-ne el desenvolupament, 

com ara el foment de la capacitat críWca i l'observació de l’entorn 

Les competències comunicaWves es treballen a l'entorn de les tasques, on s’integren de manera indissociable 

comprensió, expressió, interacció i mediació, que obliguen a desenvolupar aqueixes competències. A més de les 

competències pròpiament lingüísWques necessàries per assolir la tasca, també hi intervenen coneixements 

socioculturals i habilitats sociolingüísWques i pragmàWques. 

Per tant, afavorint una metodologia comunicaWva, s’afavoreix també el treball de les competències. Les 

acWvitats culturals també poden ser un recurs idoni per treballar les competències sociolingüísWques i els 

coneixements socioculturals. 

Els criteris d’avaluació que s’estableixen per a cada nivell inclouen referències implícites a tots els elements de 

la competència comunicaWva. No oblidem que l'assoliment d'una tasca comunicaWva implica l'ús efecWu 

d'elements lingüísWcs, socioculturals i pragmàWcs. Així, valorar l’adequació en la producció de textos orals i 

escrits implica tenir en compte la competència sociolingüísWca, que permet ajustar el missatge a les 

caracterísWques de la situació comunicaWva (canal, registre, emissor, receptor…), a més de necessitar l'acWvació 

de les competències generals. La competència pragmàWca queda recollida en l’avaluació de la cohesió I la 

coherència, mentre que les competències lingüísWques s’avaluen sobretot en l’apartat de correcció, a més de 

ser present en els altres. 

2.4. Aprenentatge autònom 

Els aprenents s'han de responsabilitzar del seu procés d’aprenentatge i prendre'n el control progressivament. 

Han de de ser capaços d'aprendre de manera autònoma, ja sigui uWlitzant les tecnologies al seu abast, posant 

en pràcWca a la vida real els conWnguts apresos, fent ús dels mitjans de comunicació o del material addicional 

recomanat pel professorat. També han de prendre consciència de les seves etapes de desenvolupament, tant 

dins com fora de la classe. Això comporta una reflexió conscient sobre el propi procés d’aprenentatge. Per això, 

caldrà potenciar les següents acWtuds vers l'aprenentatge autònom, entre d'altres: 

‣ Mostrar esWma i interès per qualsevol manifestació oral o escrita que es presenW en l'idioma estudiat fora 

de l’àmbit escolar, aprofitament de les nova tecnologies com a font important d’aprenentatge autònom. 

‣ Valorar el propi esforç, progrés i curiositat per aprendre, i acceptar les pròpies limitacions i dificultats que 

sorgeixen en l’aprenentatge. 
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‣ Acceptar l’error com un element necessari en el procés d’aprenentatge.  

Les estratègies d’aprenentatge autònom que caldrà desenvolupar són, entre d’altres: 

‣ Planificació  de la feina, tant individual com en parella o en grup. 

‣ Localització i ús efecWu de recursos, dels disponibles en el centre escolar o fora. 

‣ IdenWficació de les estratègies bàsiques per a l’aprenentatge del vocabulari, la gramàWca i la uWlització 

ràpida i freqüent de la llengua apresa.  

‣ Ús d’estratègies compensatòries (parafrasejar, emprar mímica, etc.), afecWves (confiança en un mateix 

davant l’error, davant el risc, etc.) i socials (treballar amb companys, intercanvis amb parlants naWus, etc.). 

‣ Ús d’estratègies de memòria (relacions mentals, mapes semànWcs, etc.), cogniWves (anàlisi, raonament, 

deducció, etc.) i metacogniWves (fixar-se objecWus, relacionar els nous coneixements amb els ja coneguts). 

‣ Ús d’estratègies transferides d’altres aprenentatges.  

‣ ParWcipació en situacions de comunicació a través de les tecnologies de la informació i comunicació 

(missatges de mòbil, xat o correus electrònics).  

‣ Detecció i anàlisi dels errors i la seva acceptació com un element necessari en el procés d’aprenentatge. 

‣ IdenWficació del resultat posiWu que s’ha obWngut en la uWlització d’una estratègia (autoavaluació). 

Altres vies que afavoreixen l’aprenentatge autònom són: 

‣ Una gesWó de l’aula encaminada a l’autonomia de l’aprenent (enfocament didàcWc per tasques 

globalitzadores comunicaWves amb fases de reflexió en cooperació, iniciació en l’ús de recursos dels 

diccionaris i llibres de consulta, iniciació en els processos de monitorització a parWr d’una avaluació 

externa inicial de la producció oral, recollida conWnuada de les pròpies produccions per tal d’analitzar el 

propi procés d’aprenentatge i fomentar processos cogniWus...) 

‣ L’acceptació de la responsabilitat per part de l’alumnat i del professorat. 

‣ L’enteniment dels aspectes que comporta el procés d’aprenentatge.  

‣ La idenWficació dels objecWus d’aprenentatge.  

‣ La idenWficació dels coneixements inicials de l’alumnat.  

‣ L’exploració de les idees pròpies de l'alumnat. 

‣ La idenWficació del Wpus de lectura extensiva adequada. 

‣ La idenWficació de la demanda de models escrits úWls per a l’alumnat. 

‣ L’oferiment d’oportunitats de feedback oral o escrit. 
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3. ESTRATÈGIES I ACTITUDS D’APRENENTATGE 

3.1. Estratègies d’aprenentatge 

Les estratègies són línies d’acció organitzada, intencionada i regulada que una persona escull per dur a terme 

una tasca. Es poden classificar en: 

‣ MetacogniJves: són les que ajuden a solucionar un problema des d’una perspecWva global o de conjunt. 

‣ CogniJves: són les que s’uWlitzen per adquirir una llengua i estan relacionades amb els materials 

lingüísWcs. 

‣ ComunicaJves: són les que ajuden a iniciar, mantenir i finalitzar la comunicació. 

‣ SocioafecJves: són les que tenen a veure amb les relacions i senWments. 

Les estratègies són essencials en l’aprenentatge d’una llengua. S’haurà d’ajudar l’aprenent, doncs, a idenWficar i 

aplicar les estratègies que ja usa en la seva llengua i a desenvolupar-ne d'altres de noves. Per això, es podran 

uWlitzar acWvitats específiques, però principalment es tractarà d’integrar el treball de les estratègies dins el de 

les acWvitats comunicaWves. 

Tot seguit es fa una relació del Wpus d’estratègies que poden uWlitzar-se en els processos de comprensió i 

expressió tot classificant-les en funció dels conWnguts mínims que, segons el parer del Departament, cal assolir 

per a cada nivell educaWu. Les estratègies per a l’autoaprenentatge,  les culturals i interculturals i les acWtuds 

envers l’aprenentatge no s’hi organitzen perquè es consideren poc vinculables a un determinat nivell. 

3.1.1. Estratègies d’expressió oral i escrita 

Nivell Bàsic: 

‣ Reproducció de sons, de pautes d’entonació i de grafies a parWr de models determinats. 

‣ Reproducció de les estructures i dels textos assenyalats per a aquest nivell seguint instruccions i models. 

‣ UWlització d’estratègies compensatòries com parafrasejar, usar sinònims, mots crossa i mots comodí del 

propi idioma, entre d’altres. 

Nivell Intermedi (a més de les detallades per al nivell bàsic): 

‣ Lectura expressiva de textos assenyalats amb entonació i pronunciació adequats al nivell.  

‣ Anàlisi i autoavaluació dels resultats posiWus i dels errors, a través d’indicis manifestats per l'interlocutor 

(repeWció sense error, gestos, entre d’altres), amb la finalitat de prendre  confiança en si mateix o per 

autocorregir-se. 

Nivell Avançat (a més de les anteriorment esmentades per als cursos del nivell bàsic i els de l’intermedi): 

‣ Adequació del registre formal i informal segons el Wpus i la intencionalitat del text.  

‣ Adequació del missatge als components de l’acte de comunicació (interlocutor, canal i registre). 

‣ Revisió del text produït i incorporació d’aportacions que el millorin com a resultat de l’intercanvi amb 

altres lectors. 
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3.1.2. Estratègies d’interacció 

Nivell Bàsic:  

‣ RepeWció mental i ús de frases estandarditzades d’ús freqüent (felicitar, saludar i acomiadar-se; desitjar 

sort, etc.) tant oralment com per escrit.  

‣ Manteniment de l’atenció i observació del comportament de l'interlocutor per poder comprendre’l millor. 

Nivell Intermedi (a més de les mencionades per al nivell bàsic): 

‣ Ús d’estratègies compensatòries per evitar silencis o malentesos en la comunicació (peWció d’ajuda, de 

repeWció, d’aclariment del que s’ha dit o escrit, uWlització del llenguatge no verbal, canvi de tema, ús 

d’expressions per donar temps a pensar el que es vol dir, etc.). 

Nivell Avançat (a més de les anteriorment esmentades per als cursos del nivell bàsic i els de l’intermedi): 

‣ Predicció de les intencions de l'interlocutor i possibles reaccions que es puguin produir davant el  discurs. 

‣ IdenWficació de buits d’informació i esWmació d’allò que es pot donar per descomptat. 

‣ Planificació dels intercanvis atenent a la  situació de comunicació.  

‣ Comprovació de la comprensió del missatge; peWció de correcció a l'interlocutor i aclariment de possibles 

malentesos. 

3.1.2. Estratègies d’aprenentatge autònom  

De la relació següent, especificada pel currículum, se’n consideraran conJnguts mínims: 

‣ IdenWficació de les estratègies bàsiques per a l’aprenentatge del vocabulari, la gramàWca i la uWlització 

ràpida i freqüent de la llengua apresa. 

‣ Ús d’estratègies compensatòries (parafrasejar, emprar mímica, etc.), afecWves (tenir confiança en un 

mateix davant l’error, arriscar-se a realitzar una tasca, etc.) i socials (treballar amb companys, intercanvis 

amb parlants naWus, entre d’altres) amb la finalitat d’afavorir l’aprenentatge. 

‣ ParWcipació en situacions de comunicació a través de les noves tecnologies de la informació i comunicació 

(missatges de mòbil, xat o correus electrònics). 

‣ IdenWficació del resultat posiWu que s’ha obWngut en la uWlització d’una estratègia (autoavaluació) i 

conWnuïtat en el seu l’ús. 

‣ Localització i ús efecWu de recursos personals (llibre de text, diccionaris personals, apunts, etc.), dels 

disponibles tant en el centre escolar com fora (biblioteques, aula de recursos i aula mulWmèdia) que 

ajudaran l’alumnat a la preparació i organització de la tasca. 

‣ Planificació d’un pla de treball personal (diari, setmanal, quinzenal, etc.) i d’un treball (en parelles, en 

equip). 

La resta d’estratègies que apareixen al currículum també es Wndran en compte per al procés d’ensenyament-

aparenentatge, si bé no es tractaran com a conWnguts mínims: 

‣ Ús d’estratègies de memòria (crear relacions mentals, mapes semànWcs, etc.), cogniWves (analitzar, raonar, 

deduir, etc.) i metacogniWves (fixar-se objecWus, relacionar els nous coneixements amb els ja coneguts) per 

desenvolupar les tècniques d’estudi i de treball. 

‣ Ús d’estratègies transferides d’altres aprenentatges.  
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‣ Detecció dels errors més freqüents, anàlisi de les causes i la seva acceptació com un element necessari en 

el procés d’aprenentatge. ParWcipació en acWvitats de coavaluació com a recursos per reflexionar sobre les 

dificultats que sorgeixen en el procés d’aprenentatge, amb la finalitat de superar-les. 

3.1.3. Estratègies culturals i interculturals  

En consideram conWnguts mínims: 

‣ Observació i reconeixement dels conWnguts i convencions culturals propis de l'idioma. 

‣ IdenWficació de les diferències i similituds socioculturals entre la cultura pròpia i l’aliena. 

‣ Ús d’estratègies per establir contacte amb altres cultures. 

I es Wndran en compte les següents estratègies en el procés d’ensenyament, sense ser-ne conWnguts mínims: 

‣ Reconeixement de les caracterísWques pròpies de la cultura d’origen i la cultura nova objecte d’estudi. 

‣ IdenWficació d’estereoWps i formes de superar-los. 

‣ IdenWficació del paper de l’alumne com intermediari cultural entre la L1 i la L2. 

3.2. Les actituds i l’aprenentatge 

Les acWtuds es poden definir com opinions, formes de pensar i formes de respondre a qualsevol problema. 

Estan relacionades amb l’experiència i la cultura i són ditcils de definir, però exerceixen control sobre 

l’aprenentatge de les llengües. 

Se n’han seleccionat els següents conWnguts mínims: 

AcJtuds vers la comprensió i expressió orals i escrites 

‣ Mostrar interès i respecte per les normes que regeixen els textos orals i escrits. 

‣ Respectar les idees expressades en l'idioma estranger.  

‣ Prendre consciència de la importància d’aprendre un idioma per poder saWsfer necessitats comunicaWves  

AcJtuds vers la interacció 

‣ Superar el senWt del ridícul i de la cohibició. Desenvolupar el senWt de l’espontaneïtat, i valorar  la 

confiança en si mateix per poder establir intercanvis comunicaWus.  

‣ Mostrar una acWtud col·laboradora, parWcipaWva, i de respecte cap a les normes en els intercanvis 

comunicaWus (respecte al torn de paraules, a les idees de l’altre, etc.).  

‣ Valorar el treball en grup com a mitjà d’aprenentatge, l’establiment de relacions entre els parWcipants i la 

moWvació que afavoreixin l’esnmul mutu i d’avaluació conjunta. 

‣ Valorar l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació com a mitjà de perfeccionament de 

l'idioma i d’interrelació personal. 

AcJtuds vers l’aprenentatge autònom 

‣ Valorar el propi esforç, progrés i curiositat per aprendre, i acceptar les pròpies limitacions i dificultats que 

sorgeixen en l’aprenentatge. 

‣ Acceptar l’error com un element necessari en el procés d’aprenentatge.  

AcJtuds culturals i interculturals 

‣ Rebutjar estereoWps, tòpics i prejudicis sobre l'idioma, sobre la cultura i sobre els seus parlants.  
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‣ Mostrar interès i respecte pel coneixement de les principals caracterísWques de la vida quoWdiana, de la 

cultura, de les convencions socioculturals i el llenguatge no verbal propis del país o països de l'idioma 

estudiat. 

Generalment les estratègies no són directament avaluables: s’avaluen de forma indirecta a través de les 

diverses acWvitats. 
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4. NIVELL BÀSIC 

4.1. Definició del nivell 

El nivell bàsic té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per uWlitzar la llengua de manera suficient, 

recepWvament  i producWvament. La capacitat de producció inclou tant la forma oral com la forma escrita, per 

poder comprendre i produir textos breus que versin sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals i 

situacions de la vida quoWdiana i que facin referència a l'àmbit personal i públic. S'hauran de reconèixer els 

registres formal i informal adaptats a aquest nivell. 

4.2. Objectius generals 

En acabar els dos cursos que integren el Nivell Bàsic (Bàsic A1 i Bàsic A2), l'alumnat haurà de ser capaç de: 

‣ Comprendre el senWt general, la informació essencial i els detalls rellevants que es troben en textos orals 

breus referits a assumptes de la vida quoWdiana, que presenWn una estructura senzilla, en un registre 

formal o informal, i que s'arWculin a una velocitat normal, en unes situacions acúsWques bones. 

‣ Produir textos orals, tant en la comunicació cara a cara com per telèfon o altres canals, i comunicar-se de 

manera comprensible. 

‣ Comprendre el senWt general, la informació essencial, els punts principals i els detalls rellevants que es 

troben en textos escrits breus. 

‣ Escriure textos que, a  més de ser coherents, uWlitzin adequadament els recursos de cohesió i les 

convencions elementals d'ortografia i puntuació. 

‣ UWlitzar de manera reflexiva i adequada al nivell els elements formals de l'idioma, de Wpus morfosintàcWc, 

lèxic i fonèWc, i entendre la seva importància com a instruments eficaços per millorar la comunicació. 

‣ Mostrar una acWtud oberta i posiWva davant una realitat plurilingüe i pluricultural, que fomenW 

l'enteniment, la tolerància i el respecte mutu i que faciliW la mobilitat i la cooperació internacionals. 

‣ Conèixer i analitzar les caracterísWques i singularitats pròpies de la societat i la cultura de la llengua 

estudiada, amb la finalitat de facilitar la competència comunicaWva i desenvolupar la consciència 

intercultural. 

‣ Desenvolupar estratègies de treball personal i d'aprenentatge autònom. 

‣ Desenvolupar estratègies de comunicació que faciliWn la comprensió, l'expressió i la interacció, que 

permeWn afrontar amb èxit el procés comunicaWu. 

4.3. Continguts temàtics 

En acabar els dos cursos que integren el nivell bàsic (Bàsic A1 i Bàsic A2), l'alumnat haurà de ser capaç d'uWlitzar 

un repertori lèxic adequat referit als camps temàWcs que s'assenyalen a conWnuació. S'entén que l'adquisició del 

lèxic s'ha de fer de manera gradual, i que s’ha d'anar ampliant el repertori lèxic i fraseològic d'aquests àmbits. 

‣ IdenJficació personal: dades personals necessàries per idenWficar-se i actuar en els àmbits personal i 

públic en situacions quoWdianes (nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc i data de naixement, edat, sexe, 

estat civil, documentació legal, nacionalitat, idioma, procedència, formació i estudis, professió o ocupació, 

família, gustos i preferències, aparença tsica, trets més caracterísWcs de la personalitat, estat d’ànim, 

experiències personals).  
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‣ Habitatge, llar i entorn: l’habitatge (Wpus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa instal·lacions i úWls 

de la llar, reparacions), ciutat/camp, zona on es viu (el barri, la ciutat, el camp). 

‣ AcJvitats de la vida diària: en la casa i en el treball, la ruWna diària, professions, treball, caracterísWques 

fonamentals.  

‣ Temps lliure i oci: afeccions, interessos personals, acWvitats de temps lliure, acWvitats intel·lectuals i 

arnsWques, esports, festes, la televisió, el cinema, la música, el teatre, els instruments musicals.  

‣ Viatges: transport privat i públic. Bitllets, preus i horaris. El trànsit. Turisme i vacances: Wpus d’allotjament 

(lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge, problemes més comuns.  

‣ Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social, cites, reunions, invitacions, contactes per 

correu.  

‣ Salut: parts del cos, sensacions tsiques, higiene personal, malalWes i dolences més comunes i freqüents, 

consultes i cures mèdiques.  

‣ Educació: estudis, assignatures, Wpus de centres (col·legi, insWtut, universitat), normes i tasques.  

‣ Compres i acWvitats comercials: Wpus de boWgues, grans magatzems, la roba, estris bàsics, preus, moneda, 

bancs, restaurants, bars, formes de pagament i reclamacions.  

‣ Alimentació: pesos i mesures, Wpus de menjar i beguda, plats npics, hàbits dietèWcs, receptes,  menús, 

locals de menjars i begudes.  

‣ Béns i serveis: transports, hospitals, centres educaWus, tallers mecànics, estacions de servei, la policia, 

correus, telèfons, oficines d’informació turísWca. 

‣ Llengua i comunicació: la llengua que s’estudia i el seu lloc en el món, els idiomes, les tecnologies de la 

informació i comunicació, la premsa, la ràdio.  

‣ Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions, cures del medi ambient.  

‣ Ciència i tecnologia: avanços ciennfics, mitjans tecnològics. 

Estructuració dels conJnguts 

La programació dels dos cursos que integren el nivell bàsic ha estat pensada per tasques. A cada tasca, hi 

apareixen els conWnguts següents: funcions lingüísWques, nocions específiques, estructures lingüísWques, 

conWnguts gramaWcals, ortogràfics, fonèWcs i lèxics. 

Així mateix, també hi ha assenyalats, a cada curs, uns apartats dedicats a: objecWus específics, tractament de 

l'ortografia i la fonèWca. 

Així doncs, la descripció de les tasques en què s'estructura la programació consWtueix alhora la seqüenciació 

dels conWnguts. 
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4.4. Bàsic A1 

4.4.1. Objectius específics 

Comprensió de textos escrits (CTE) 

‣ Comprendre indicacions bàsiques per omplir fitxes i impresos. 

‣ Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques, breus i usuals que es troben en anuncis 

públics, notes, rètols i cartells, etc.  

‣ Comprendre la informació essencial inclosa en la correspondència personal  i formal senzilla sobre 

qüesWons pràcWques properes a l’experiència de l’alumnat i a la vida quoWdiana.  

‣ Fer-se una idea clara del conWngut general i localitzar informació específica senzilla inclosa en el material 

informaWu comú i d’ús quoWdià que presenW una estructura clara, que tracW sobre temes familiars de 

l’entorn dels aprenents i vagi, preferentment, acompanyat d’il·lustracions o d' imatges. 

‣ Reconèixer el tema i comprendre el senWt general i la informació específica senzilla en arWcles i 

reportatges breus, d’estructura simple i clara. 

Comprensió textos orals (CTO) 

‣ Comprendre la informació essencial del que es diu directament en transaccions i gesWons bàsiques sempre 

que es pugui demanar confirmació del que s’ha dit i es tracWn temes de la vida quoWdiana. 

‣ Comprendre el senWt general i la informació essencial d’allò que es diu en conversacions breus i molt 

senzilles, sempre que es puguin demanar aclariments o repeWcions.  

‣ IdenWficar el tema i comprendre la informació específica molt senzilla d’extractes breus d’informació dels 

mitjans audiovisuals. 

Producció i coproducció de textos escrits (PCTE) 

‣ Escriure notes i anuncis i prendre notes de missatges senzills amb informació, instruccions i indicacions 

relacionades amb acWvitats i situacions de la vida quoWdiana. 

‣ Escriure correspondència personal simple per mostrar agraïment, disculpar-se o parlar d’un mateix o 

d’alguna persona de l’entorn familiar, així com parlar de les condicions de vida, del treball, dels amics o de 

les diversions. 

‣ Fer descripcions molt senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes o descriure el que ens 

plau o desplau. 

‣ Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per sol·licitar un servei o demanar informació. 

‣ Narrar de forma molt breu i elemental històries imaginades o acWvitats i experiències personals del passat. 

‣ Omplir formularis, qüesWonaris o fitxes que requereixin dades personals, com ara informació sobre 

qualificacions laborals, interessos i coneixements, entre d’altres. 

Respecte a l’extensió dels textos escrits que l’alumnat ha de produir, aquesta es descriu a l’apartat d’avaluació 

de la programació. 

Producció i coproducció de textos orals (PCTO) 

‣ Presentar davant una audiència un comunicat breu, prèviament assajat; per exemple, per presentar-se a si 

mateix o a uns altres. 

‣ Parlar breument d’un mateix i dels aspectes més rellevants de la pròpia experiència, com ara acWvitats 

habituals, el que plau o desplau.  

15



DEPARTAMENT DE CATALÀ PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA  
2019-2020

‣ Prendre part de manera molt bàsica en transaccions i gesWons senzilles relacionades amb temes 

d’informació personal, quanWtats, preus, dates i horaris, així com en la comunicació essencial sobre béns i 

serveis quoWdians, com ara restaurants o transports, entre d’altres. 

‣ ParWcipar en entrevistes i poder respondre a preguntes bàsiques i directes sobre aspectes personals. 

‣ ParWcipar en converses breus i molt bàsiques en les quals s’estableix contacte social i s’intercanvia 

informació.  

4.4.2. Continguts 

Els conWnguts funcionals i socioculturals i els conWnguts ortogràfics, gramaJcals i lèxics estan detallats per 

avaluacions i unitats. Pel que fa als conWnguts temàJcs, l'alumnat ha de dominar un vocabulari bàsic que faci 

possible la comunicació elemental. Aquest vocabulari s’estructura a l’entorn de diversos camps semànWcs, o 

nocions, relacionats amb els conWnguts comunicaWus que es treballen al llarg del curs, i que estan descrits amb 

detall a l’apartat 3 del nivell. Les nocions de les quals prové el lèxic que han d'aprendre són: informació 

personal; localitzacions; accions, acWvitats i entreteniments; feina; quanWficació i descripció; opinions, 

preferències o aversions; peWcions, serveis i disponibilitats. 

Tractament de la fonèJca 

Cal que l’alumnat tengui el domini passiu i acWu dels sons propis de la llengua catalana i que els sàpiga realitzar 

amb un grau de correcció acceptable i sense donar lloc a confusions en el si de la conversa i dels actes 

comunicaWus orals que ha de pracWcar.  

Cal que l'alumnat reconegui l'alfabet català: els noms de les lletres i dels signes de puntuació; correspondències 

entre so i grafia parWculars (g, j, ig, tx, ix, x, etc.); lletrejar sigles i noms propis... 

Tractament de l'ortografia 

Cal que l’alumnat es familiaritzi amb els signes ortogràfics del català i que els sàpiga relacionar amb el so al qual 

corresponen segons el context. Tot i que l’aprenentatge de les normes ortogràfiques no és un objecWu d’aquest 

curs, ja es tendran en compte alguns aspectes ortogràfics que afecten la producció coherent i adequada del 

missatge a fi d'evitar ambigüitats o incomprensió del text. 

Cal que l'alumnat domini: 

‣ L’ús de la conjunció copulaWva i i dels signes bàsics per cohesionar el text (el punt i la coma). 

‣ L'ortografia de les consonants g,j,x,tg,tj,tx,h,ny,l,ll en els casos més generals i sense entrar en normes 

arbitràries o casos excepcionals. 

‣ L'apostrofació. Casos més bàsics d'apostrofació de l'arWcle definit (davant vocal), apostrofació de pronoms 

febles en posició proclíWca (m'agrada). 

‣ les contraccions de: cal, can, pel, al, del. 

‣ L'ús de les majúscules per indicar topònim i nom propi de persona. 

‣ L'ús del guionet (en els numerals, darrere el verb + pronom). 
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4.4.2.1. Distribució trimestral 

1a avaluació | Unitats 1, 2, 3 2a avaluació | Unitats 4, 5, 6 3a avaluació | Unitats 7, 8, 9

Socioculturals

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

- AcWvitats d’oci populars. 
- 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. 
- FesWvitats tradicionals més 

rellevants. 
- Ciutats i llocs més significaWus. 

- Fórmules habituals de compra i 
pagament.

SociolingüísJcs

- Salutacions i comiats segons 
moment del dia. 

- Presentacions: fórmules genèriques. 

- Formes de tractament 

- Formules per demanar per algú.

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

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

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

- Convencions bàsiques de la 
correspondència personal.

Funcionals

- Saludar, respondre a una salutació i 
acomiadar-se. 

- Donar les gràcies i respondre a un 
agraïment. 

- Demanar de repeWr, explicar o parlar 
a poc a poc. 

- Preguntar i expressar el significat o 
la traducció d’una paraula o 
expressió. 

- Presentar-se, presentar algú i 
respondre a una presentació. 

- Verificar que s’ha entès un missatge. 
- Atraure l’atenció. 
- Donar i demanar dades personals. 
- IdenWficar una persona pels vincles 

familiars. 
- Preguntar i dir a qui pertany una 

cosa. 
- Descriure el caràcter d’una persona. 
- Expressar gustos i preferències sobre 

acWvitats i llocs. 
- Expressar coneixement i 

desconeixement.

- Felicitar i respondre a una felicitació. 
- Descriure acWvitats quoWdianes. 
- 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.

- Verificar que s’ha entès un missatge. 
- Enumerar els ingredients d’un plat. 
- Donar i rebre consells. 
- Expressar gustos i preferències sobre 

menjars. 
- Comprar aliments. 
- Opinar sobre les xarxes i la compra 

per internet. 
- Descriure com va vesWt algú. 
- Explicar les formes de vesWr en 

diferents ocasions. 
- Comprar peces de roba i 

complements. 
- Parlar d’habilitats. 
- Explicar el que s’ha fet durant el dia. 
- Disculpar-se i donar excuses. 
- Informar de l’experiència laboral i 

formaWva. 
- Expressar acord i desacord.
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Discursius (gèneres)

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

Producció i comprensió: 
- 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. 
- 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 comprensió: 
- 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

- Noms de pila, cognoms i hipocorístics 
d'àmbit general. 

- Formes de respecte o cortesia. 
- Nom de les lletres i els diacrítics. 
- Ciutats importants. 
- Països i continents. 
- Números cardinals de 0 a 100. 
- Seqüenciació dels números de telèfon. 
- Nom dels símbols habituals (@, /, etc.). 
- Lloc i data de naixement. 
- Edat. 
- Sexe. 
- Estat civil. 
- Gentilicis. 
- Noms d'oficis (segons necessitats). 
- Llocs on es fa feina. 
- Noms de parentiu pròxim. 
- Preferència i aversió (graus bàsics). 
- Tipus d'aficions i camps d'interès 

personal. 
- Animals de companyia molt habituals. 
- Mitjans de comunicació (radio, TV, 

diari, revista, etc.). 
- Productes i programes audiovisuals (p. 

ex.: pel·lícula). 
- Món intel·lectual i artístic: objectes i 

esdeveniments (p. ex.: llibre, concert). 
- Instruments musicals molt comuns 

(p.ex. piano, guitarra, etc.). 
- Esports molt comuns (p.ex. tenis, 

futbol, etc.). 
- Coneixences (p. ex.: amic, col·lega).

- Costums i hàbits saludables. 
- Sobrenoms. 
- noms de vies. 
- Tipus genèrics d'allotjament 

permanent. 
- Mobiliari bàsic. 
- Parament bàsic de la llar (p. ex., roba 

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

rentadora). 
- Tipus genèrics de localitat. 
- Tipus d'equipament urbà (p. ex.: parc). 
- Fenòmens meteorològics comuns. 
- Rutines diàries. 
- Àpats. 
- Feines domèstiques regulars. 
- Noms de festivitats d'àmbit general (p. 

ex.: cap d’any). 
- Activitats de lleure (p. ex.: fer una 

copa). 
- Equipament tècnic de comunicació 

bàsic (p. ex.: TV). 
- Tipus de vehicles. 
- Relacions socials (p. ex.: convidar, 

regalar). 
- Esdeveniments de la vida social (p. ex.: 

festa). 
- Noms d'elements d'interès turístic (p. 

ex.: catedral). 
- Establiments d’allotjament turístic. 
- Allotjament: dependències genèriques. 
- Establiments comercials: tipus. 
- Tipus de menjars i begudes (p. ex.: 

sandvitx, cafè). 
- Tipus genèrics d’aliments. 
- Tipus genèrics d'establiments de 

restauració.

- Establiments comercials: accions 
bàsiques (p. ex.: pagar). 

- Pesos i mesures. 
- Béns de consum poc específics. 
- Diners, monedes i fraccions. 
- Accions relacionades amb el pagament 

(p. ex.: canvi)  
- Noms de peces de vestir, de 

complements i de materials. 
- Colors. 
- Lèxic relacionat amb les habilitats, 

l’experiència laboral i formativa. 
- tipus genèrics de centre educatiu. 
- Tipus genèrics d’estudis. 
- Assignatures genèriques.
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MorfosintàcJcs

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES 
PROPIETATS 

1. L’enJtat 

• SubstanJus 

Classes 

- Noms col·lecWus: gent, tothom, 
alumnat, la majoria (concordança en 
singular) 

- Reconeixement dins la frase de 
noms propis de persona, lloc, 
marques, insWtucions, 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 parenWu 
(pare/mare, oncle/?a) o molt 
elemental 

Formació: 

- Femenins amb -essa en vocabulari 
referit a oficis i càrrecs habituals 
(metgessa, batlessa, alcaldessa) 

- Sufixos habituals relaWus a oficis: 
-or/-ora, -er/-era, -dor/-dora, -ista, 
-aire, -ant/-anta 

• Pronoms personals forts 
- En funció de subjecte 
- De tractament formal: vostè, vostès 
- Que dupliquen un pronom feble en 

funció d'OI amb verbs del Wpus 
agradar: A jo/mi m'agrada passejar 

- Elisió en funció de subjecte 

• Pronoms personals febles 
- Formes reforçades i elidides simples 

de daWu i reflexiu 
- Formes plenes i reduïdes simples en 

exponents del nivell: conèixer-vos, 
dona’m... 

- Pronom en parWWu com a OD amb 
tenir, haver-hi, voler. 

- Pronom ho en funció oracions 
atribuWves d'idenWficació: És el teu 
germà? -Sí que ho és.

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES 
PROPIETATS 

1. L’enJtat 

• SubstanJus 

Flexió 

- Invariabilitat de nombre en dies de 
la setmana 

• Pronoms personals forts 
- En complements i adjunts amb 

preposició: amb ella, d'ell, darrere jo 

• Pronoms personals febles 
- Formes reforçades i elidides simples 

d’acusaWu 
- Combinacions reflexiu+adverbial 

(se'n; s'hi) en exponents del nivell: 
me'n vaig, s'hi menja bé… 

• Pronoms indefinits 
- Res, tot 

• Oracions de relaJu 
- RestricWves amb que + mode 

indicaWu. 

2. L'existència 

• ArJcles 
- Absència o presència d'arWcle amb 

dies de la setmana. 

3. La perJnença 

• Possessius 
- Tònics postnominals amb arWcle 

indefinit o quanWficador (un amic 
meu; dues alumnes seves) 

4. La quanJtat 

• QuanJficadors 
- QuanWtaWus: massa, més, menys, 

més poc, una mica 
- Tots/totes + numeral cardinal (totes 

dues, tots quatre...) 
- Numerals fraccionaris: mig, la meitat 

de 
- De polaritat negaWva: gaire

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES 
PROPIETATS 

1. La qualitat 

• Oracions de relaJu restricWves amb 
que + mode indicaWu 

2. L'existència 

• Usos pronominals i elisions del 
substanJu: 

- d'alguns determinants: 
quanWficadors indefinits i universals, 
demostraWus i possessius (Tots 
m'agraden; És aquest; Vull el meu) 

3. El grau 

• DiminuJus: -et/-eta, -ó/-ona 

• SuperlaJus: -íssim, -íssima; amb 
súper + Adj 

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

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES 
RELACIONS ESPACIALS 

• Preposicions 
- Ús de sota i sobre en expressions o 

associacions lèxiques habituals: sota 
zero 

a) Pronoms 
- Hi locaWu 
- Hi amb verbs de moviment 
- S'hi en oracions impersonals 

EXPRESSIÓ DEL TEMPS 

•  Ubicació temporal relaJva 

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

•  Relacions temporals 

- Expressió del passat: imperfet 
d'indicaWu, passat perifràsWc, perfet 
d’indicaWu 

- Expressió del futur: present amb 
adverbis i expressions temporals 
(demà anam al cine) 

- Futur d’indicaWu
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• Pronoms demostraJus 

- Això, allò (ús dícWc i anafòric) 

- Ús dícWc per referir-se a persones en 
presentacions: Això és mon pare. 

• Pronoms indefinits:  

- Algú, ningú, tothom 

2. L’existència 

• Verbs: haver-hi, ser-hi 

• ArJcles: 

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

- Personals 

- Indefinits 

• DemostraJus: aquest, aquell (ús 
dícWc) 

3. La perJnença 

- Amb de 

- Ca + SN 

• Possessius 

- Tònics prenominals amb arWcle 
definit. 

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

- Àtons amb pare i mare 

- Tònics sense arWcle en oracions 
atribuWves: és meu 

4. La quanJtat 

• QuanJficadors: 

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

- QuanWtaWus: molt, poc 

- Indefinits: algun, qualque, algú, (un) 
altre 

- Universals: tot, tothom, cada 

- De polaritat negaWva: gens, cap, res, 
ningú 

5. La qualitat 

• AdjecJus: 

- Posició: darrere el nom 

• Concordança i flexió de gènere i 
nombre: 

5. La qualitat 

• AdjecJus deverbals amb -dor/-
dora, -ble 

• Sintagmes preposicionals: amb de, 
per, amb i sense 

• 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…) 

• Pronoms: ho en funció d’atribut 

6. El grau 

• QuanJtaJus: molt, poc, gens, 
massa 

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES 
RELACIONS ESPACIALS 

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

• Preposicions àtones: en 
(localització) i a (direcció) 

• Preposicions tòniques i compostes i 
locucions preposiJves: 

- Davant, darrere, damunt, davall, 
dins, defora, fora (de), prop (de), 
lluny (de): ús intransiWu o adverbial i 
ús transiWu (davant jo, darrere 
l'escola, etc.) 

- Cap a, fins a, des de 

• Pronoms: hi amb ser-hi i haver-hi 

EXPRESSIÓ DEL TEMPS 

• Ubicació temporal absoluta: 

- Dates precedides de dia o el 

- A + arWcle amb hores, parts del dia, 
mesos, estacions 

- Per amb dates assenyalades (per 
Nadal) 

• Ubicació temporal relaJva 

- Dies de la setmana sense arWcle 

- Adverbis de temps: aviat, prest, ahir, 
avui, demà, tard, despús-ahir, 
passat-demà, llavors, aleshores, etc. 

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE 

• Puntual: futur d'indicaWu 

• PerfecJu: 
- Perfet d’indicaWu 
- ParWcipi 

• IteraJu: tornar a + INF 

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT 

• Volició: verbs voler i preferir i loc. 
es?mar-se més en present 
d'indicaWu i condicional 

• Obligació: 

- Perífrasi haver de + INF 
- ImperaWus en 2a persona: formes 

que coincideixen amb la 3a pers. del 
present d'indicaWu: escolta, escriu, 
llegeix, etc. 

- Altres imperaWus 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, 
es?rau, telefoni, teclegi...) 

• Prohibició: 

- Amb no + perífrasi d'obligació: no 
+haver de + INF 

- Amb no + subjun?u de 3a pers. 
plural (No entreu) en rètols i 
instruccion 

- No es pot + INF 

EXPRESSIÓ DE LA MANERA 

• Adverbis i locucions: 

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

menys 
- Focals: només, també, tampoc 
- Usos adverbials de l'adjecWu (fort, 

igual, ràpid, millor, etc.) 

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

• Conjugacions verbals: 

En mode indicaWu: present, perifràsWc 
i imperfet:
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- 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: 

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

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES 
RELACIONS ESPACIALS 

• Adverbis i locucions adverbials de 
lloc: aquí, allà 

• Preposicions àtones: a i de 
(localització, origen) 

• Pronoms: hi amb ser-hi 

• Oracions de relaJu locaJves amb 
on, d'on + mode indicaWu 

EXPRESSIÓ DEL TEMPS 

• Ubicació temporal absoluta: 

- QuanWficador de polaritat negaWva: 
mai 

- Ordre dia-mes-any en les dates 
(3/2/2013 = Tres de febrer de dos mil 
tretze) 

• Ubicació temporal (durada): SN 
amb expr. temporals: dos anys, cinc 
minuts 

- Relacions temporals 

• Expressió del present: present 
d'indicaWu 

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE 

• ImperfecJu (progressiu, conWnu i 
habitual): verbs en present 
d'indicaWu 

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT 

• Possibilitat: 

- Verb poder 

- Ser possible + infiniWu 

• 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'indicaWu 

• Freqüència: 

- Amb el determinant cada 

- Adverbis i locucions de freqüència: 
mai, sempre, sovint, de vegades, de 
tant en tant 

• Relacions temporals 

• Adverbis i locucions: ara, abans, 
després 

• Temps verbals 

- Expressió del present: present 
d'indicaWu 

- Expressió del passat: imperfet 
d'indicaWu, passat perifràsWc, perfet 
d'indicaWu 

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE 

• Puntual: verbs en present 
d'indicaWu, passat perifràsWc  

• ImperfecJu (progressiu, conWnu i 
habitual): 

- Verbs en present d'indicaWu, 
imperfet d’indicaWu 

- Adverbis i locucions adverbials 
d'aspecte: normalment, de vegades, 
de tant en tant, sempre, sovint 

• PerfecJu: verbs en passat perifràsWc 

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT 

• Capacitat: verbs saber, poder 

• Necessitat: verbs necessitar, caldre 
+ SN o infiniWu 

• Probabilitat: adverbis i locucions 
adverbials modals potser, 
segurament 

EXPRESSIÓ DE LA MANERA 

• Adverbis i locucions: 

- Focals: només, també, tampoc 

- Usos adverbials de l'adjecWu (fort, 
igual, ràpid, millor, etc.)

- 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 defecWus: haver-hi, caldre, 
ploure 

- verbs transiWus amb ús pronominal 
freqüent: es?mar-se més, etc. 

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

• L’oració exclamaJva: 

- D'estructura interrogaWva amb que i 
amb quin 

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS 
LÒGIQUES 

• Comparació: construccions 
comparaWves: 

- QuanWtaWves amb tan/tant... com i 
més/menys... que 

• Connectors parentèJcs: 

- D'intensificació: a més 

- D'oposició: en canvi, doncs 

- De restricció: almenys, almanco 

- De conseqüència: per tant 
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• Permís: 

- Verb poder en present d’indicaWu 

- Ser possible + infiniWu 

EXPRESSIÓ DE LA MANERA 

• Adverbis i locucions: 

- De manera: així, bé, malament 

- De grau: molt, poc, gens, més, 
menys 

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

• Estructura dels predicats verbals: 

- Ordre neutre: V+OD/CR+OI+Adjunts 

- Concordança subjecte-verb 

• Estructura dels predicats no 
verbals: 

- CopulaWva amb ser 

- Ordre neutre: V+ATR(+Adjunts) 

- Concordança subjecte-atribut 

• Conjugacions verbals: 

- Irregulars freqüents en els 
exponents del nivell (només 
present): anar, conèixer, dir, escriure, 
estar, fer, ser, tenir, viure 

- Verbs defecWus: haver-hi 

- Verbs transiWus amb ús pronominal 
freqüent: dir-se

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

• Conjugacions verbals en mode 
indicaWu: present, perifràsWc 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): dur, poder, voler 

- Verbs defecWus: haver-hi, caldre, 
ploure 

- Verbs transiWus amb ús pronominal 
freqüent: aixecar-se, conèixer-se, 
llevar-se, pen?nar-se, dir-se. 

• Oracions subordinades 
substanJves d'infiniJu pròpies 
d'exponents del nivell (Vull parlar 
amb tu; Encantat de conèixer-lo; 
Abans d'anar a escola…) 

- DeclaraWves 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 

• L’oració declaraJva (afirmaWva i 
negaWva): 

- Verb el·lípWc en contextos de 
resposta o rèplica (Jo tampoc; Tu, 
demà; Ell sí) 

• L’oració interrogaJva: 
- InterrogaWves totals amb o sense 

parncula interrogaWva que

1a avaluació | Unitats 1, 2, 3 2a avaluació | Unitats 4, 5, 6 3a avaluació | Unitats 7, 8, 9
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Ortogràfics

• Sistema d'escriptura 

- L’alfabet 

- DisWnció de majúscules i minúscules 

• Representació gràfica de les vocals: 

- Valor fònic de les vocals 

- Alternança a/e en flexió nominal 

• 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 fricaWves i africades (tx/
ig, tj/tg, g/j; ç/c): alternances en 
flexió nominal 

- Valor consonànWc de i i u 

• DiacríJcs: 

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

• Altres signes ortogràfics: 

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

- Guionet amb numerals compostos 

• Altres fenòmens ortogràfics: 

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

• Puntuació: 

- Majúscules a inici de frase i en noms 
propis 

- Punt a final de frase i en 
abreviatures 

- Signes d'interrogació i exclamació

• Representació gràfica de les vocals: 

- Alternança a/e en flexió verbal 

• 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 fricaWves i africades (tx/
ig, tj/tg, g/j; ç/c): alternances en 
flexió verbal 

• DiacríJcs: 

- Dièresi en els dígrafs gü i qü 

• Altres signes ortogràfics: 

- Apòstrof per marcar elisió de la 
vocal neutra 

- Guionet amb pronoms febles en 
posició enclíWca, en exponents del 
nivell (mira-la) 

• 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

• Puntuació: 

- Coma en enumeracions 

- Coma en incisos i focalitzacions 

FonèJcs

• Entonació: 
- De l'oració declaraWva: descens 

gradual a parWr de la primera síl·laba 
tònica 

- De la interrogaWva total (patró 
descendent): to alt i fort descens a la 
darrera síl·laba tònica i següents

• 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'indicaWu: deia 

• Formes arrizotòniques dels verbs 
acabats en -iar, -uar

1a avaluació | Unitats 1, 2, 3 2a avaluació | Unitats 4, 5, 6 3a avaluació | Unitats 7, 8, 9
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4.4.3. Seqüenciació Bàsic A1 

MES SETM. DIA DL DC DV SESSIONS HORES

OCTUBRE

1 2 PRES. / U0 1 2

2 7, 9 U1 U1 2 6

3 14, 16 U1 U1 2 10

4 21, 23 U1 U1 2 14

5 28, 30 U2 U2 FESTIU 2 18

NOVEMBRE

6 4, 6 FESTIU U2 1 20

7 11, 13, 15 U2 U2 U3 3 26

8 18, 20 U3 U3 2 30

9 25, 27 U3 U3 2 34

DESEMBRE

10 2, 4 U3 AV. 1 FESTIU 2 38

11 9, 11, 13 U4 U4 U4 3 44

12 16, 18 U4 U4 2 48

VACANCES DE NADAL

GENER

13 8 REPÀS 1 50

14 13, 15 U5 U5 2 54

15 20, 22 U5 U5 2 58

16 27, 29 U5 U5 2 62

FEBRER

17 3, 5, 7 U5 U6 U6 3 68

18 10, 12 U6 U6 2 72

19 17, 19 U6 U6 2 76

20 24, 26 U6 AV. 2 FESTIU 2 80

MARÇ

21 2, 4, 6 FESTIU U7 U7 2 84

22 9, 11 U7 U7 2 88

23 16, 18 U7 U7 2 92

24 23, 25 U8 U8 2 96

ABRIL
25 30, 1, 3 U8 U8 U8 3 102

26 6, 8 U8 U8 2 106

VACANCES DE PASQUA

27 20, 22 U9 U9 2 110

28 27, 29 U9 U9 FESTIU 2 114

MAIG

29 4, 6 U9 U9 2 118

30 11, 13 U9 REPÀS 2 122

31 18, 20 AV. 3 REVISIÓ 2 126
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4.5. Bàsic A2 

4.5.1. Objectius específics 

Comprensió de textos escrits (CTE) 

‣ Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques.  

‣ Comprendre missatges o notes breus que contenen informació, instruccions i indicacions relacionades 

amb acWvitats i situacions de la vida quoWdiana. 

‣ Comprendre el conWngut de la correspondència personal  i formal breu que versin sobre qüesWons 

pràcWques exposades de forma senzilla. 

‣ Comprendre informació essencial i localitzar informació específica en fullets informaWus d’ús quoWdià: 

prospectes, menús, llistats, formularis. 

‣ IdenWficar els punts principals i la informació específica en textos periodísWcs breus i senzills que 

descriguin fets o esdeveniments, que incloguin xifres noms i il·lustracions, entre d’altres. 

‣ Comprendre amb relaWva exacWtud un relat o una descripció lineals.  

Comprensió de textos orals (CTO) 

‣ IdenWficar i comprendre els punts principals, la informació específica i els detalls rellevants en missatges i 

anuncis públics breus, clars i senzills que es produeixen de forma pausada i que contenen instruccions, 

indicacions o altres Wpus d’informació. 

‣ Comprendre el que es diu en les transaccions i gesWons senzilles, sempre que es pugui demanar 

confirmació. 

‣ Comprendre la informació essencial i els punts principals d’una conversa sobre temes relacionats amb la 

vida quoWdiana i/o els interessos de l’alumnat, en les quals l’alumne ha de poder idenWficar un canvi de 

tema. 

‣ Comprendre el senWt general, els punts principals i la informació específica de missatges enregistrats: 

contestador telefònic, programes de televisió, etc.  

‣ Copsar la línia argumental i els episodis més importants de relats curts. 

Producció i coproducció de textos escrits (PCTE) 

‣ Emplenar formularis, qüesWonaris i impresos relacionats amb l’acWvitat quoWdiana. 

‣ Escriure notes, anuncis, missatges, instruccions i prendre notes de missatges senzills amb informació, 

instruccions i indicacions relacionades amb acWvitats i situacions quoWdianes. 

‣ Correspondència personal simple, per mostrar agraïment, disculpar-se o parlar d’un mateix o d’alguna 

altra persona, sobre les condicions de vida, de treball, o de diversions. 

‣ Fer descripcions senzilles de persones, vivències personals, plans i projectes o descriure el que ens plau o 

desplau. 

‣ Escriure correspondència formal senzilla i breu per sol·licitar un servei, demanar informació, demanar 

disculpes o donar informació sobre un mateix o el seu entorn. 

‣ Narrar de forma breu i elemental històries imaginades o acWvitats i experiències personals del passat, 

uWlitzant de manera simple però coherent les formes verbals i els connectors bàsics per arWcular la 

narració. 
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Respecte a l’extensió dels textos escrits que l’alumnat ha de produir, aquesta es descriu a l’apartat d’avaluació 

de la programació. 

Producció i coproducció de textos orals (PCTO) 

‣ Fer, davant una audiència, anuncis públics i presentacions breus sobre temes habituals, donar explicacions 

sobre opinions, plans o accions i respondre a preguntes breus i senzilles plantejades pels oients. 

‣ Narrar històries, experiències o esdeveniments i descriure aspectes quoWdians de l’entorn, referits a 

persones, llocs, experiències de treball o estudi, objectes i possessions, així com acWvitats habituals, parlar 

de plans, fer comparances o parlar d’allò que plau o desplau, fer transaccions i gesWonar béns, relacionant 

adequadament els diferents elements.   

‣ ParWcipar de forma senzilla en entrevistes amb objecWus diversos, donar informació o expressar idees 

sobre qüesWons habituals.  

‣ ParWcipar en converses, intercanviar informació sobre temes senzills i habituals, fer oferiments o 

suggeriments, donar instruccions, expressar senWments i opinions, aconsellar, expressar acord i desacord. 

Mediació lingüística oral i escrita (ML) 

‣ (Pendent de publicar) 

4.5.2. Continguts 

Els conWnguts funcionals i socioculturals i els conWnguts ortogràfics, gramaJcals i lèxics estan detallats per 

tasques.  

Pel que fa als conWnguts temàJcs, l’alumnat ha d’ampliar el vocabulari bàsic que ja domina amb l’adquisició de 

nous repertoris lèxics i fraseològics que li permeWn augmentar la competència comunicaWva en els registres 

més funcionals. El lèxic i la fraseologia que ha de treballar l’alumnat procedeix de les àrees temàWques que es 

troben detallades a l’apartat 3 del nivell.  A grans trets, les nocions de les quals prové el lèxic són: propostes i 

invitacions; noncies i esdeveniments; canvis  personals pel que fa a l'aspecte tsic i al caràcter; mals i malalWes; 

requisits per a una feina; descripció d'objectes... 

Tractament de la fonèJca 

L'alumnat ha de tendir cap a una certa competència fonèWca pel que fa a l'emissió dels sons perWnents i dels 

elements suprasegmentals en el si de la Wra fònica de la conversa i de l'exposició oral. Cal tenir en compte la 

dicció i el ritme de la frase i fer èmfasi en els següents aspectes: 

‣ L’entonació oracional i en el llenguatge no verbal: entonació correcta d'interrogaWves tancades del Wpus 

«Hi ha na Maria?», «Que hi ha na Maria?» i «Na Maria, hi és?». Entonació correcta de temaWtzacions amb 

dislocació a la dreta i pronom feble: «No en tenc, de sucre». Entonació adient de preguntes acabades amb 

però i idò/doncs. 

‣ Fer les elisions i els enllaços fònics. Elisió de la vocal neutra en contextos on gràficament s'apostrofa. 

‣ Emmudiment de la r final.  

‣ Sonoritzacions i ensordiments. Casos regulars d'alternança sorda-sonora en flexió de gènere i nombre: 

mig-mitja, mes-mesos, etc.  

Tractament de l'ortografia 

Cal reforçar el coneixement mínim que l'alumnat ja té de l'equivalència dels fonemes amb les grafies 

26



DEPARTAMENT DE CATALÀ PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA  
2019-2020

corresponents per tal d'entendre-les bé, sobretot a través de la lectura. Cal fer incidència en el reconeixement 

de l'accentuació i en l'apostrofació en els casos més generals.  

En aquest curs es tendeix cap a una escriptura correcta mitjançant l'explicació breu dels aspectes ortogràfics 

més generals i  la interpretació de normes a parWr de la lectura.  

Cal considerar els aspectes ortogràfics següents: 

‣ DisWnció entre l'accent obert i tancat. Accents diacríWcs més habituals, especialment en formes verbals: 

és, són, dóna, etc. 

‣ Dígrafs. Correspondències entre el so i la grafia.  

‣ Sistema consonànWc: alternances gràfiques: c/qu, g/gu, c/g, gu gü; ig-tj/tg, ig-j/g 

‣ L'apostrofació. Casos més bàsics d’apostrofació de l'arWcle definit, apostrofació de pronoms febles simples 

en posició proclíWca (m'agrada). 

‣ L'ús del guionet (en els numerals, darrere el verb + pronom). 

‣ Contraccions: al, del, pel, can, cal 

‣ Ús de les majúscules per indicar topònim, nom propi. 

‣ Els signes de puntuació per cohesionar el text. Usos bàsics de la coma, el punt, els dos punts i el punt i 

coma.  
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4.5.2.1. Distribució trimestral 

1a avaluació | Unitats 1, 2, 3 i 4 2a avaluació | Unitats 5 i 6 3a avaluació | Unitats 7 i 8

Socioculturals

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

- AcWvitats d’oci populars. 
- 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. 
- FesWvitats tradicionals més 

rellevants. 
- Ciutats i llocs més significaWus. 

- Fórmules habituals de compra i 
pagament.

SociolingüísJcs

- Salutacions i comiats segons 
moment del dia. 

- Presentacions: fórmules genèriques. 

- Formes de tractament 

- Formules per demanar per algú.

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

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

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

- Convencions bàsiques de la 
correspondència personal.

Funcionals

- Saludar, respondre a una salutació i 
acomiadar-se. 

- Donar les gràcies i respondre a un 
agraïment. 

- Demanar de repeWr, explicar o parlar 
a poc a poc. 

- Preguntar i expressar el significat o 
la traducció d’una paraula o 
expressió. 

- Presentar-se, presentar algú i 
respondre a una presentació. 

- Verificar que s’ha entès un missatge. 
- Atraure l’atenció. 
- Donar i demanar dades personals. 
- IdenWficar una persona pels vincles 

familiars. 
- Preguntar i dir a qui pertany una 

cosa. 
- Descriure el caràcter d’una persona. 
- Expressar gustos i preferències sobre 

acWvitats i llocs. 
- Expressar coneixement i 

desconeixement.

- Felicitar i respondre a una felicitació. 
- Descriure acWvitats quoWdianes. 
- 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.

- Verificar que s’ha entès un missatge. 
- Enumerar els ingredients d’un plat. 
- Donar i rebre consells. 
- Expressar gustos i preferències sobre 

menjars. 
- Comprar aliments. 
- Opinar sobre les xarxes i la compra 

per internet. 
- Descriure com va vesWt algú. 
- Explicar les formes de vesWr en 

diferents ocasions. 
- Comprar peces de roba i 

complements. 
- Parlar d’habilitats. 
- Explicar el que s’ha fet durant el dia. 
- Disculpar-se i donar excuses. 
- Informar de l’experiència laboral i 

formaWva. 
- Expressar acord i desacord.
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Discursius (gèneres)

• Producció 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) 

• Comprensió: 

- Instruccions del professorat. 

- Instruccions del llibre de text. 

- Butlletins de notes. 

- Comunicats d’àmbit escolar 

- Fitxes i formularis. 

- Qüestionaris.

• Producció i comprensió: 

- 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. 

- 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 comprensió: 

- Sol·licitud d’instruccions per fer una 
acWvitat senzilla. 

- Descripcions succintes de llocs i 
objectes 

- Llistes. 

- Cartes i correus electrònics 
personals. 

• Comprensió: 

- Anuncis en seveis i locals públics. 

- EWquetes de productes de primera 
necessitat. 

- Menús senzills. 

- Programes senzills de 
manifestacions culturals. 

- Prospectes i catàlegs senzills.

Lèxics

- Noms de pila, cognoms i hipocorístics 
d'àmbit general. 

- Formes de respecte o cortesia. 
- Nom de les lletres i els diacrítics. 
- Ciutats importants. 
- Països i continents. 
- Números cardinals de 0 a 100. 
- Seqüenciació dels números de telèfon. 
- Nom dels símbols habituals (@, /, etc.). 
- Lloc i data de naixement. 
- Edat. 
- Sexe. 
- Estat civil. 
- Gentilicis. 
- Noms d'oficis (segons necessitats). 
- Llocs on es fa feina. 
- Noms de parentiu pròxim. 
- Preferència i aversió (graus bàsics). 
- Tipus d'aficions i camps d'interès 

personal. 
- Animals de companyia molt habituals. 
- Mitjans de comunicació (radio, TV, 

diari, revista, etc.). 
- Productes i programes audiovisuals (p. 

ex.: pel·lícula). 
- Món intel·lectual i artístic: objectes i 

esdeveniments (p. ex.: llibre, concert). 
- Instruments musicals molt comuns 

(p.ex. piano, guitarra, etc.). 
- Esports molt comuns (p.ex. tenis, 

futbol, etc.). 
- Coneixences (p. ex.: amic, col·lega).

- Costums i hàbits saludables. 
- Sobrenoms. 
- Noms de vies. 
- Tipus genèrics d'allotjament 

permanent. 
- Mobiliari bàsic. 
- Parament bàsic de la llar (roba de 

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

rentadora). 
- Tipus genèrics de localitat. 
- Tipus d'equipament urbà (p. ex.: parc). 
- Fenòmens meteorològics comuns. 
- Rutines diàries. 
- Àpats. 
- Feines domèstiques regulars. 
- Noms de festivitats d'àmbit general 

(p. ex.: cap d’any). 
- Activitats de lleure (ex.: fer una copa). 
- Equipament tècnic de comunicació 

bàsic (p. ex.: TV). 
- Tipus de vehicles. 
- Relacions socials (convidar, regalar, etc). 
- Esdeveniments de la vida social (p. 

ex.: festa). 
- Noms d'elements d'interès turístic 

(p. ex.: catedral). 
- Establiments d’allotjament turístic. 
- Allotjament: dependències genèriques. 
- Establiments comercials: tipus. 
- Tipus de menjars i begudes (p. ex.: 

sandvitx, cafè). 
- Tipus genèrics d’aliments. 
- Tipus genèrics d'establiments de 

restauració.

- Establiments comercials: accions 
bàsiques (p. ex.: pagar). 

- Pesos i mesures. 
- Béns de consum poc específics. 
- Diners, monedes i fraccions. 
- Accions relacionades amb el 

pagament (p. ex.: canvi)  
- Noms de peces de vesWr, de 

complements i de materials. 
- Colors. 
- Lèxic relacionat amb les habilitats, 

l’experiència laboral i formaWva.

1a avaluació | Unitats 1, 2, 3 i 4 2a avaluació | Unitats 5 i 6 3a avaluació | Unitats 7 i 8
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MorfosintàcJcs

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES 
PROPIETATS 

1. L’enJtat 

• SubstanJus 
Classes: 
- noms comptables i incomptables 
- 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 

- masculins en -a: mapa, problema 
- invariabilitat de gènere o nombre 

amb terminacions -ar, -ant, -ent, -al 

Formació: 

- femenins amb -essa en vocabulari 
referit a oficis i càrrecs habituals 
(metgessa, batlessa, alcaldessa) 

- sufixos habituals relaWus a oficis: 
-or/-ora, -er/-era, -dor/-dora, -ista, 
-aire, -ant/-anta 

• 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 

- elisió en funció de subjecte. 

• Pronoms personals febles 
- totes les formes simples 
- pronom en parWWu en funció d'OD 
- combinacions binàries 

daWu+acusaWu 
- canvi de li per hi en combinacions 

binàries 
- canvi de ho per l'en en combinació 

amb hi 

• Pronoms demostraJus 
- això, allò (ús dícWc i anafòric). 

• Pronoms indefinits 
- algú, qualcú, ningú, res, tot, tothom 

• Oracions de relaJu 
- restricWves amb que + mode 

indicaWu 
- sense antecedent amb qui o arWcle + 

que + indicaWu: Qui la fa la paga; 
Arraconau el que heu escampat.

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES 
RELACIONS ESPACIALS (UBICACIÓ, 
POSICIÓ, MOVIMENT, ORIGEN, 
DIRECCIÓ, DESTINACIÓ, DISTÀNCIA I 
DISPOSICIÓ) 

1. L’espai 

• Adverbis i locucions adverbials de 
lloc: pertot, 

- arreu, endavant, enrere, amunt, 
avall, tot dret, allà 

- mateix, al cap de cantó, al 
capdamunt, al capdavall 

• Preposicions àtones: per 

• Preposicions tòniques i compostes i 
locucions 

PreposiWves: 
- entre 
- enfora (de) , enmig (de) (ús transiWu 

i intransiWu) 
- ús de sota i sobre en expressions o 

associacions 
- lèxiques habituals: sota zero 

• Pronoms: 
- hi locaWu 
- hi amb verbs de moviment i amb el 
verb ser i haver 
- s'hi en oracions impersonals 

• Verbs: usos de ser i estar amb 
locaWus 

• Oracions de relaJu locaJves amb 
on, d'on, a on, per on, etc. i mode 
indicaWu o subjunWu 

EXPRESSIÓ DEL TEMPS 

• Ubicació temporal absoluta: per 
amb dates assenyalades (per Nadal) 

• Ubicació temporal relaJva 
- fer + període de temps: no fa gaire 
- or. relaWves temporals amb quan 
- adverbis de temps: despús-ahir, 

avui, demà, passatdemà, llavors, 
aleshores, l'endemà, etc. 

- demostraWu + període de temps: 
aquest dilluns, aquesta setmana… 

- període de temps + que ve: la 
setmana que ve, dilluns que ve… 

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

EXPRESSIÓ DELS ESTATS, 
ESDEVENIMENTS, ACCIONS, 
PROCESSOS I REALITZACIONS 

• 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: OD, OI; combinacions 
binàries OI+OD, reflexiu+adverbial 
(se'n, s'hi) 

- focalitzacions: dislocació i 
doblament de clíWc: A tu, no et 
conec; Saluda-la a ella; de parWWu: 
De peres, no en tenim 

- doblament de clíWc amb pronoms 
forts en funció d'objecte: Saluda-la a 
ella; A jo/mi m'agrada la xocolata; A 
na Maria no la conec 

- doblament de clíWc ho amb el 
quanWficador universal tot: Ho sé tot 

• Estructura dels predicats no 
verbals: 

- copulaWves amb ser i 
quasicopulaWves modals amb 
semblar i parèixer. Pronominalització 
de l'atribut amb ho 

- quasicopulaWves aspectuals amb 
estar, conWnuar, quedar, acabar,anar. 
Pronominalització de l'atribut amb hi 

• Conjugacions verbals 

Temps d'indicaWu i present de 
subjunWu: 

- 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 defecWus: haver-hi, caldre, 
ploure 

- verbs transiWus amb ús pronominal 
freqüent: aixecar-se, conèixer-se, 
llevar-se, penWnar-se, dir-se, 
esWmar-se més, assemblar-se, 
avenir-se, etc.
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2. L’existència 

• Verbs: haver-hi, ser-hi, exis?r 

• ArJcles: 
- absència o presència d'arWcle amb 

dies de la setmana 
- SN escarits: Al bar sempre hi ha 

amics (≠ els amics) 

• DemostraJus: aquest, aquell (ús 
dícWc i anafòric) 

• Usos pronominals i elisions 
d'alguns determinants: 
quanWficadors indefinits i universals, 
demostraWus i possessius (Tots 
m'agraden; És aquest; Vull el meu) 

3. La perJnença 

• Ca + SN 

• Possessius: 
- tònics postnominals amb arWcle 

indefinit o quanWficador (un amic 
meu; dues alumnes seves) 

- tònics postnominals sense arWcle: 
usos freqüents (ca meva/teva, amics 
meus) 

- àtons amb pare i mare i amb casa 
- tònics sense arWcle en oracions 

atribuWves: es meu 

4. La quanJtat 

• QuanJficadors: 
- numerals cardinals i ordinals 
- tots/totes + numeral cardinal (totes 

dues, tots quatre...) 
- numerals fraccionaris: la meitat de 
- quanWtaWus: força, bastant, prou, 

massa, més poc, una mica 
- indefinits: qualque, qualsevol 
- universals: cadascú 
- de polaritat negaWva: gaire 
- de polaritat negaWva en frases 

interrogaWves: res, cap, gens (Vols 
res?) 

5. La qualitat 

• AdjecJus: 

Concordança i flexió de gènere i 
nombre:  

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

• Ubicació temporal: durada 
- preposicions en, durant i entre 
- correlació de... a...; des de... fins a... 

• Freqüència (adverbis i locucions de 
freqüència): 

- encara, ja, normalment 

• Relacions temporals (seqüència, 
anterioritat, posterioritat, 
simultaneïtat) 

a) Adverbis i locucions 
- ara, abans, després, mentrestant, 

aleshores 
- quanWficador + 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'indicaWu 
- Expressió del passat: imperfet 

d'indicaWu, passat perifràsWc, perfet 
d'indicaWu, plusquamperfet 
d’indicaWu 

- Expressió del futur: present de 
subjunWu amb quan; futur 
d’indicaWu 

- Expressió de la simultaneïtat: 
conjunció mentre 

- Correlació de temps verbals: futur-
pres. de subjunWu/futur: Soparem 
quan arribi/arribarà en Joan; passat-
imperfet d’indicaWu: Va demanar si 
volíem cafè; imperaWu-pres. de 
subjunWu: Fes com vulguis 

EXPRESSIÓ DE L’ASPECTE 

• Puntual: verbs en futur d'indicaWu i 
en present i imperfet de subjunWu 

• ImperfecJu (progressiu, conJnu i 
habitual): 

- verbs en futur d'indicaWu, gerundi 
- perífrasis aspectuals: conWnuar + 

GER, soler + INF 
- conjunció mentre 

• PerfecJu: 
- contrast entre passat perifràsWc i 

perfet d’indicaWu 
- verbs en perfet de subjunWu 
- perífrasis aspectuals: començar a 

+INF, acabar de+ INF, deixar de + INF, 
tornar a + INF 

• IteraJu: tornar a + INF 

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

Formes no finites: infiniWu, gerundi i 
parWcipi 

• Oracions subordinades 
substanJves:  

- declaraWves amb que: + indicaWu, 
dependents de verbs de dicció, 
percepció, coneixement o suposició 
(Diu que té por, Veig que fa vent, Sé 
que vindrà, Crec que és així...) 

- declaraWves amb que + subjunWu, 
dependents de verbs de volició, 
desig (Vull que venguis; M'agrada 
que ho pensis) 

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

• L’oració declaraJva (afirmaJva i 
negaJva): 

Subjecte postverbal: 

- contrasWu: soc jo, ho faràs tu 
- amb el verb haver-hi i els del Wpus 

agradar 
- amb verbs inacusatius de moviment 

(arribar, entrar, caure, etc.), 
esdevenimentals (passar, etc.), 
d'obligació (caldre, tocar, etc.), 
mancança o sobra (falta, quedar, etc.) 

- acWvadors negaWus: ni 
- elisió de no amb quanWficadors 

negaWus anteposats (Ningú ho sap. 
Res li agrada...) 

• L’oració interrogaJva: 
- interrogatives indirectes totals amb si 
- interrogaWves indirectes totals amb 

forma de relaWva: Digue'm com es 
fa; Explica'm on és... 

- interrogaWves de contraexpectaWva 
amb segur que, de ver que (Segur 
que no vols venir?) 

- interrogaWves confirmatòries amb 
Eh que..., ..., o no? I ..., no? (Eh que 
vendràs?; Vendràs, o no?; Vendràs, 
no?) 

• L’oració exclamaJva: 
- amb quin + comparaWu més o tan 
- en subjunWu amb tan de bo 
- amb que + adjecWu (Que brut!) 
- amb quin i quant + nom (Quina 

peresa!, Quanta gent!) 

-
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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 

Formació: 

- genWlicis habituals amb -enc/enca, 
-er/-era 

- deverbals amb -dor/-dora, -ble, -ant 
- denominal: -ós/-osa 
- prefixos molt freqüents en 

vocabulari quoWdià: an?-, auto-, ex-, 
in-, micro-, mul?-, super- (com a 
superlaWu: superdolent) 

- ús del parWcipi amb valor adjecWval 

• Sintagmes preposicionals: 
- amb per, amb i sense 
- de generalitzat en compements del 

nom no subcategorizats (el llibre de 
la taula del mestre = que hi ha 
damunt la taula del mestre) 

• Aposicions freqüents: amb marques 
comercials (un televisor Samsung...), 
denominacions de productes 
(formatge Camembert), insWtucions 
(Universitat Jaume I) 

• Pronoms: ho en funció d’atribut 

• Oracions de relaJu restricWves amb 
que, preposició + qui + mode 
indica?u o subjun?u 

6. El grau 

• DiminuJus amb -et/-eta, -ó/-ona 

• SuperlaJus amb -íssim, -íssima; 
amb súper + Adj. 

• QuanJtaJus: 
- gaire, gens, massa, força, prou 
- només

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT 

• Capacitat: verbs saber, poder; ser 
capaç de 

• Necessitat: verbs necessitar, caldre 
+ or. CompleWva en subjunWu 

• Possibilitat: 
- perífrasi poder + ser + SN o SAdj. 
- ser possible + oració 
- adverbis i locucions adverbials 

modals: tal vegada, 
- potser, per ventura, etc. + indicaWu 

• Probabilitat: 
- adverbis i locucions adverbials 

modals: tal vegada, 
- potser, per ventura, etc. 
- amb el verb deure 
- amb poder + ser + que + subjunWu 

• Volició: verbs voler, preferir i loc. 
esWmar-se més en present 
d'indicaWu i condicional 

• Permís: 
- verb poder en present d'indicaWu o 

condicional 
- amb saber greu si + indicaWu 
- amb saber greu que + subjunWu 

• Obligació: 
- haver de + INF; forma reflexiva: s'ha 

de... 
- caldre + que + subjunWu 
- imperaWus en 2a persona: formes 

irregulars freqüents en els 
exponents del nivell: vine, digues, 
digui, fes, te 

- imperaWus en plural o 3a persona de 
cortesia (entrau, esWrau, telefoni, 
teclegi...) 

• Prohibició: 
- amb no + subjunWu 
- no es pot + INF 

EXPRESSIÓ DE LA MANERA 

• Adverbis i locucions: 
- de manera: bé/ben, malament/mal, 

graWs, a poc a poc, aviat, de pressa, 
en -ment 

- de grau: una mica, gaire, prou, 
bastant, massa 

- de mans: més aviat 
- pronom adverbial hi

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS 
LÒGIQUES 

• Conjunció: 
- coordinació copulaWva amb ni 
- el·lipsi del verb en coordinació 

• Disjunció: coordinació disjunWva 
amb si no 

• Contrast: coordinació adversaWva 
excloent amb sinó 

• Concessió: concessives factuals amb 
encara que i pròtasi en indicaWu 

• Comparació: construccions 
comparaWves: 

- qualitaWves amb com, igual que, el 
mateix... que 

• Condició: condicionals reals amb si i 
apòdosi en indicaWu o imperaWu 

• Causa: 
- subordinació causal amb perquè i 

com que 
- subordinació causal amb per + 

infiniWu 

• Finalitat: 
- subordinació final amb per + INF, 

perquè + subjunWu 
- Present 
- per a + SN amb valor final: Necessita 

diners per al viatge d'estudis 

• Connectors parentèJcs: 
- d'oposició: en canvi, doncs 
- d'intensificació: a més, a més a més 
- de restricció: almenys, almanco 
- de concessió: de tota manera, 

tanmateix, però postposat 
- de conseqüència: per tant 
- de conWnuïtat: aleshores, a 

conWnuació 
- de distribució: en primer/segon/... 

lloc 
- de digressió: per cert 
- de generalització: en general, 

generalment 
- de reformulació: és a dir, vull dir, o 

sigui 
- d'equiparació: igualment 
- d'exemplificació: per exemple
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Ortogràfics

• Sistema d'escriptura 

- L’alfabet 

- DisWnció de majúscules i minúscules 

• Representació gràfica de les vocals: 

- Valor fònic de les vocals 

- Alternança a/e en flexió nominal 

• 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 fricaWves i africades (tx/
ig, tj/tg, g/j; ç/c): alternances en 
flexió nominal 

- Valor consonànWc de i i u 

• DiacríJcs: 

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

• Altres signes ortogràfics: 

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

- Guionet amb numerals compostos 

• Altres fenòmens ortogràfics: 

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

• Puntuació: 

- Majúscules a inici de frase i en noms 
propis 

- Punt a final de frase i en 
abreviatures 

- Signes d'interrogació i exclamació

• Representació gràfica de les vocals: 

- Alternança a/e en flexió verbal 

• 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 fricaWves i africades (tx/
ig, tj/tg, g/j; ç/c): alternances en 
flexió verbal 

• DiacríJcs: 

- Dièresi en els dígrafs gü i qü 

• Altres signes ortogràfics: 

- Apòstrof per marcar elisió de la 
vocal neutra 

- Guionet amb pronoms febles en 
posició enclíWca, en exponents del 
nivell (mira-la) 

• 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

• Puntuació: 

- Coma en enumeracions 

- Coma en incisos i focalitzacions 

FonèJcs

• Entonació: 
- De l'oració declaraWva: descens 

gradual a parWr de la primera síl·laba 
tònica 

- De la interrogaWva total (patró 
descendent): to alt i fort descens a la 
darrera síl·laba tònica i següents

• 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'indicaWu: deia 

- Formes arrizotòniques dels verbs 
acabats en -iar, -uar
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4.5.3. Seqüenciació Bàsic A2 

MES SETM. DIA DM DJ DV SESSIONS HORES

OCTUBRE 1 1, 3 U1 U1 2 4

2 8, 10 U1 U1 2 8

3 15, 17 U1 U1 2 12

4 22, 24 U1 U1 2 16

5 29 U2 FESTIU FESTIU 1 18

NOVEMBRE 6 5, 7 U2 U2 2 22

7 12, 14 U2 U2 2 26

8 19, 21 U2 U2 2 30

9 26, 28, 29 U3 U3 U3 3 36

DESEMBRE 10 3, 5 AV.1 AV.1 2 40

11 10, 12 U3 U3 2 44

12 17, 19 U3 U3 2 48

VACANCES DE NADAL

GENER 13 9, 10 U3 U4 2 50

14 14, 16 U4 U4 2 54

15 21, 23 U4 U4 2 58

16 28, 30 U4 U4 2 62

FEBRER 17 4, 6 U5 U5 2 66

18 11, 13 U5 U5 2 70

19 18, 20, 21 U5 U5 U5 3 76

20 25 U5 FESTIU FESTIU 1 78

MARÇ 21 3, 5 AV. 2 AV.2 2 82

22 10, 12 U6 U6 2 86

23 17, 19, 20 U6 U6 U6 3 92

24 24, 26 U6 U6 2 96

ABRIL 25 31, 2 U7 U7 2 100

26 7 U7 1 102

VACANCES DE PASQUA

27 21, 23, 24 U7 U7 U7 3 108

28 28, 30 U8 U8 FESTIU 2 112

MAIG 29 5, 7 U8 U8 2 116

30 12, 14 U8 U8 2 120

31 19, 21 AV.3 AV.3 2 124

32 26, 28 REVISIÓ FINAL CURS 2 128
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5. INTERMEDI B1 

5.1. Definició del nivell 

Els ensenyaments de Nivell Intermedi B1 tenen com a referència el nivell B1 (Nivell llindar) del Marc Europeu 

Comú de Referència.  

Capaciten l'alumnat per uWlitzar l'idioma recepWvament i producWva, tant oralment com per escrit, així com per 

mediar entre les persones usuàries de diferents llengües amb una certa efecWvitat, una fluïdesa i una flexibilitat 

que li permeWn una autonomia limitada. 

L'alumnat ha de ser capaç de mantenir la interacció i comunicar el que vol comunicar en una varietat de 

contextos quoWdians o habituals, com ara l'establiment i manteniment de relacions personals i socials, tant cara 

a cara com per mitjans tecnològics, i els intercanvis senzills de caràcter factual propis d'entorns de lleure, 

educaWus i ocupacionals, així com poder enfrontar-se de manera flexible als problemes de la vida diària.  

Aquestes acWvitats requereixen comprendre i produir una varietat limitada de textos sobre aspectes generals o 

d’altres de més específics derivats de temes d'actualitat o d’interès personal o professional.  

També impliquen l'exposició a diferents registres, varietats i esWls de la llengua estàndard que siguin fàcilment 

intel·ligibles. També requereixen el control d'una considerable varietat d'estructures senzilles i un repertori 

suficient de lèxic d'ús comú, que pot incloure algunes expressions idiomàWques d'ús molt freqüent, així com de 

les estratègies necessàries per actuar amb eficàcia en situacions comunicaWves de Wpus general.  

5.2. Objectius dels ensenyaments del nivell 

Adquirir la capacitat de:  

‣ UWlitzar l’idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quoWdiana, en situacions 

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

‣ IdenWficar les caracterísWques principals de la llengua objecte d’aprenentatge per contrast i comparació 

amb la llengua materna o altres llengües, quan s’escaigui.  

‣ OpWmitzar 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 uWlitzar les estratègies comunicaWves que permeWn resoldre les situacions de comunicació 

més habituals.  

‣ Desenvolupar i uWlitzar les estratègies que permeWn analitzar les pròpies necessitats comunicaWves i 

controlar i avaluar el propi procés d’aprenentatge.  

‣ Desenvolupar una acWtud oberta davant la realitat plurilingüe i pluricultural i reconèixer i valorar les 

caracterísWques de les societats i cultures que s'expressen en la llengua objecte d'aprenentatge. 
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5.3. Objectius del nivell 

ObjecJus generals ObjecJus específics

Comprensió de textos orals (CTO)

Comprendre la informació 
general, les idees principals i 
directament o per mitjans 
tècnics:  

- breus o d’extensió mitjana;  
- ben estructurats;  
- en llengua estàndard;  
- arWculats amb claredat a 

velocitat pausada emperò 
natural; 

- sobre assumptes quoWdians 
o coneguts, o sobre temes 
generals o d’actualitat, 
relacionats amb les pròpies 
experiències i interessos;  

-  en condicions acúsWques 
adequades; 

- podent, si escau, tornar a 
escoltar el que s’ha dit o 
confirmar-ne detalls.

- Comprendre amb prou detall anuncis i missatges que continguin instruccions, 
indicacions o altres tipus d’informació, relatives al funcionament d'aparells o 
dispositius d'ús freqüent, la realització d'activitats quotidianes, o el seguiment de 
normes d'actuació i de seguretat en els àmbits públic, educatiu i ocupacional.  

- Comprendre declaracions (per exemple, durant una celebració privada, o una 
cerimònia pública).  

- Comprendre, en relació directa amb un interlocutor, informació relativa a situacions 
personals, fets esdeveniments i necessitats de la vida quotidiana i poder expressar 
l’opinió personal.  

- Comprendre, en una conversa o discussió informal en la qual es participa, enunciats 
relatius a assumptes pràctics de la vida diària i informació específica rellevant sobre 
temes generals, d'actualitat, o d'interès personal, i captar-hi sentiments com la 
sorpresa, l'interès o la indiferència.  

- Comprendre, encara que sigui amb algun esforç, les idees generals de converses o 
discussions breus o de durada mitjana sobre temes habituals entre un nombre 
d'interlocutors reduït.  

- Comprendre les idees principals i detalls rellevants de presentacions, xerrades o 
conferències breus i senzilles sobre temes coneguts, d'interès personal o de la pròpia 
especialitat.  

- Comprendre, en una conversa formal de l'àmbit públic, acadèmic o ocupacional en la 
qual es participa, independentment del canal, gran part del que es diu sobre activitats i 
procediments quotidians, o menys habituals si estan relacionats amb el propi camp 
d'especialització, sempre i quan es puguin plantejar preguntes per comprovar que s'ha 
comprès el que l'interlocutor ha volgut dir i aconseguir aclariments sobre alguns 
detalls.  

- Comprendre el contingut essencial de les negociacions i gestions comercials més 
habituals.  

- Seguir discussions i debats senzills sobre temes del propi entorn.  

- Comprendre la informació continguda en documents enregistrats en llengua estàndard 
referits a temes habituals o al propi entorn, sempre que els textos es puguin escoltar 
més d’una vegada.  

- Comprendre la informació essencial de butlletins informatius radiofònics o televisats i 
extractes de programes senzills que tractin temes comuns.  

- Comprendre les idees principals i interpretar el contingut de seqüències de pel·lícules 
amb un llenguatge clar i senzill i en els quals els elements visuals i l’acció ajudin a 
comprendre gran part de l’argument.  

- Seguir instruccions detallades relacionades amb maneres d’orientar-se en un entorn 
geogràfic, processos senzills (elaboració de productes o menjars) o funcionament 
d’aparells tècnics habituals. 

Comprensió de textos escrits (CTE)

Comprendre el senWt 
general, la informació 
essencial, les idees 
principals, els detalls més 
rellevants i les opinions i 
acWtuds explícites de l’autor 
en textos escrits:  

- d’extensió breu i mitjana;  

- clars i ben organitzats;  

- en llengua estàndard; 

- Comprendre amb prou detall, amb l'ajuda de la imatge o marcadors clars que articulin el 
missatge, anuncis, cartells, rètols o avisos que continguin instruccions, indicacions o altra 
informació relativa al funcionament d'aparells o dispositius d'ús freqüent, a la realització 
d'activitats quotidianes o al seguiment de normes d'actuació i de seguretat en els àmbits 
públic, educatiu i ocupacional.  

- Localitzar amb facilitat i comprendre informació rellevant de material escrit de caràcter 
quotidià o relacionada amb assumptes d'interès personal, educatiu o ocupacional, com 
ara anuncis, prospectes, catàlegs, guies, fullets, programes o documents oficials breus. 

- Entendre informació específica essencial en pàgines web i altres materials de referència o 
consulta, en qualsevol suport, sempre que es puguin rellegir les seccions difícils. 
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- sobre temes quoWdians, 
aspectes concrets de temes 
generals, actuals o del propi 
interès personal. 

- Comprendre notes i correspondència personal en qualsevol format i missatges en fòrums 
o blogs, en els quals es donin instruccions o indicacions, es transmeti informació 
procedent de tercers, es parli d'un mateix, es descriguin persones, esdeveniments, 
objectes i llocs, es narrin esdeveniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i 
s'expressin sentiments, desitjos i opinions.  

- Comprendre informació rellevant en correspondència formal d'institucions públiques o 
entitats privades, com ara centres d'estudis, empreses o companyies de serveis, en la 
qual s'informa d'assumptes del propi interès (per exemple, en relació amb una oferta de 
treball o una compra per Internet, informes i memorándums, entre d’altres).  

- Comprendre el sentit general, la informació principal, les idees significatives i algun detall 
rellevant de notícies i articles periodístics amb un llenguatge no gaire idiomàtic o 
especialitzat.  

- Comprendre sense dificultat la línia argumental d'històries de ficció, relats, contes o 
novel·les curtes clarament estructurat i, escrits en un llenguatge senzill, directe i no gaire 
literari, i fer-se una idea clara del caràcter dels diferents personatges i les seves relacions, 
si estan descrits de manera senzilla i amb detalls explícits suficients.

Producció i coproducció de textos orals (PCTO)

Produir i coproduir, tant en 
comunicació cara a cara com 
a través de mitjans tècnics, 
textos orals:  

- breus o d’extensió mitjana;  

- ben organitzats i adequats 
als interlocutors i al 
propòsit comunicaWu;  

- sobre temes quoWdians, de 
caràcter habitual o 
d’interès personal;  

i fer-se entendre amb una 
correcció i fluïdesa que 
permeWn mantenir la 
interacció o la línia del 
discurs, encara que:  

- resulW evident l’accent 
estranger;  

- siguin freqüents les pauses, 
vacil·lacions, 
reformulacions i 
repeWcions, especialment 
en seqüències d'una certa 
extensió;  

- pugui caldre ocasionalment 
la cooperació dels 
interlocutors, per exemple 
indicant la necessitat 
d’esmenes.  

- Fer declaracions públiques breus i assajades que són clarament intel·ligibles.  

- Fer presentacions preparades, si escau amb suport visual (gràfics, fotografies, 
transparències o diapositives), sobre un tema general o del propi interès o especialitat, amb 
prou claredat perquè es pugui seguir sense dificultat la major part del temps i les idees 
principals s’exposin amb raonable precisió, així com respondre a preguntes breus i senzilles 
dels oients sobre el contingut de la presentació, encara que calgui demanar que es 
repetesquin si s'han formulat amb rapidesa.  

- Fer front a transaccions comunes de la vida quotidiana, com ara els viatges, l'allotjament, 
els àpats i les compres, així com enfrontar-se a situacions menys habituals i explicar el 
motiu d'un problema (per exemple, fer una reclamació o realitzar una gestió administrativa 
de rutina), intercanviant, comprovant i confirmant informació amb el detall oportú, tot 
plantejant els propis raonaments i punts de vista amb claredat i seguint les convencions 
socioculturals que escauen al context específic.  

-  Participar amb eficàcia en converses informals amb un interlocutor, cara a cara o per 
telèfon o altres mitjans tècnics, sobre temes quotidians, d'interès personal o pertinents per 
a la vida diària (per exemple, família, aficions, feina, viatges o fets d'actualitat).  

- Prendre la iniciativa en entrevistes o consultes (per exemple, per plantejar un nou tema), 
encara que es depengui molt de l'entrevistador durant la interacció, i utilitzar un qüestionari 
preparat per realitzar una entrevista estructurada, amb algunes preguntes 
complementàries.  

- Prendre part en converses i discussions formals habituals no gaire complexes amb un 
nombre reduït d’interlocutors, en situacions predictibles en els àmbits públic, educatiu i 
ocupacional, que suposin un intercanvi d'informació sobre fets concrets o en les quals es 
donin instruccions o solucions a problemes pràctics, i plantejar- hi un punt de vista amb 
claredat, oferint breus raonaments i explicacions d'opinions, plans i accions, i reaccionant 
de forma senzilla davant els comentaris dels interlocutors.  

- Narrar històries curtes, documentals o trames de llibres adients al nivell, donar-ne l’opinió 
personal, explicar-ne el contingut general i alguns detalls rellevants i respondre a preguntes 
complementàries que requereixin aclariment de detalls.  

- Explicar, després d’una preparació prèvia, com s’ha de fer alguna cosa mitjançant 
instruccions clares i coherents.  

- Produir, amb cert detall, descripcions sobre temes o objectes familiars habituals. 

ObjecJus generals ObjecJus específics
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Producció i coproducció de textos escrits (PCTE)

Produir i coproduir,uWlitzant 
amb prou correcció un 
repertori lèxic i gramaWcal 
habitual relacionat amb les 
situacions més predicWbles i 
els recursos bàsics de 
ortogràfiques i de puntuació 
fonamentals, textos escrits:  

- breus o d'extensió mitjana;  

- clarament organitzats i 
adequats al context 
(desWnatari, situació i 
propòsit comunicaWu);  

- sobre assumptes 
quoWdians, de caràcter 
habitual o d'interès 
personal.

- Escriure una àmplia varietat de textos que mostrin la capacitat d’organitzar la informació, 
d’enllaçar amb coherència i correcció les idees i exposar-les amb precisió utilitzant els 
registres adients, mostrant un domini suficient de lèxic i estructures.  

- Completar un qüestionari amb informació personal breu i senzilla.  

- Escriure, en un format convencional i en qualsevol suport, un currículum vitae breu, 
senzill i ben estructurat, en el qual s'assenyalin els aspectes importants de manera 
esquemàtica i en el qual s'incloqui la informació que es considera rellevant en relació 
amb el propòsit i destinatari específics.  

- Escriure, en qualsevol suport, notes, anuncis i missatges en els quals es transmet o 
sol·licita informació senzilla de caràcter immediat o opinions sobre aspectes personals, 
acadèmics o ocupacionals, i en els quals es ressalten els aspectes que resulten 
importants, respectant les convencions específiques d'aquest tipus de textos i les normes 
de cortesia i, si escau, de l'etiqueta de la xarxa Internet.  

- Prendre notes, fent una llista dels aspectes importants, durant una conversa formal, 
presentació, conferència o xerrada senzilla, sempre que el tema sigui conegut.  

- Escriure correspondència personal i participar en xats, fòrums i blogs.  

- Escriure, en qualsevol suport, correspondència formal bàsica i breu dirigida a institucions 
públiques o privades i a empreses, en les quals es dóna i sol·licita informació bàsica, o es 
realitza una gestió senzilla (per exemple, una reclamació), observant les principals 
convencions formals i característiques d'aquest tipus de textos i respectant les normes 
fonamentals de cortesia i, si escau, de l'etiqueta de la xarxa Internet.  

- Escriure informes molt breus en format convencional, amb informació sobre fets comuns 
i els motius de certes accions, en els àmbits públic, educatiu, o ocupacional, fent-hi una 
descripció simple de persones, objectes i llocs i assenyalant els principals esdeveniments i 
informació de forma esquemàtica. 

Medicació lingüísJca oral i escrita (ML)

Mediar, directament o en 
mode diferit, entre parlants 
que usen la llengua meta o 
diferents llengües incloent 
aquesta, en situacions de 
caràcter habitual en les quals 
es produeixen intercanvis 
senzills d'informació: 

- relacionats amb assumptes 
quoWdians o d'interès 
personal; 

- on la llengua meta s'hi 
arWcula a velocitat pausada 
o s'escriu amb claredat;  

- en llengua estàndard;  

- en un llenguatge no 
especialitzat i no gaire 
idiomàWc;  

- amb possibilitat de 
demanar confirmació, 
aclariments o repeWcions. 

- Transmetre oralment a tercers la idea general, els punts principals i detalls rellevants de la 
informació continguda en textos orals o escrits d'estructura clara (per exemple, instruccions 
o avisos, prospectes, fullets, correspondència, presentacions, converses, notícies).  

- Interpretar en situacions quotidianes durant intercanvis breus i senzills amb amics, família, 
convidats o amfitrions, tant en l'àmbit personal com el públic (per exemple, mentre es 
viatja, en hotels o restaurants, o en entorns d'oci).  

- Interpretar durant intercanvis simples, habituals i ben estructurats, de caràcter merament 
factual, en situacions formals (per exemple, durant una entrevista de treball breu i senzilla), 
sempre que pugui preparar-se amb antelació i els interlocutors facin pauses freqüents per 
facilitar la interpretació.  

- Intervenir en situacions quotidianes o habituals (per exemple, visita mèdica, gestions 
administratives senzilles o problemes domèstics), escoltant i comprenent els aspectes 
principals, transmetent la informació essencial, i donant i demanant opinió i suggeriments 
sobre possibles solucions o vies d'actuació.  

- Prendre notes breus per a tercers, recollint, amb la precisió deguda, informació específica i 
rellevant de missatges telefònics, anuncis o instruccions sobre assumptes quotidians o 
coneguts.  

- Prendre notes breus per a tercers, recollint instruccions o fent una llista dels aspectes més 
importants, durant una presentació, xerrada o conversa breus i clarament estructurades, 
sempre que el tema sigui conegut.  

- Resumir breus fragments d'informació de diverses fonts, així com realitzar paràfrasis 
senzilles de breus passatges escrits utilitzant les paraules i l'ordenació del text original.  

- Transmetre per escrit la idea general, els punts principals i detalls rellevants de fragments 
breus de textos orals o escrits (per exemple, instruccions, notícies, converses, 
correspondència personal). 

ObjecJus generals ObjecJus específics
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5.4. Competències i continguts socioculturals, sociolingüístics, estratègics, funcionals, discursius, 

lèxics i interculturals 

Podeu consultar la informació completa referida a les competències i als conWnguts socioculturals i sociolingüísWcs, 

estratègics, funcionals, discursius, lèxics i interculturals a l’annex 4 del Decret 34/2019, de 10 de maig. 

5.5. Tasques 

Tasca 1 - Veure món 
Fer una entrevista per esbrinar qui és la persona més viatgera.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

InformaJva 
• Descriure llocs (països, 

comarques, ciutats, pobles): 
situació, entorn geogràfic, 
acWvitats que s’hi poden fer... 

• Explicar diferents maneres de 
viatjar.. 

ValoraJva 
• Explicar els avantatges i els 

inconvenients de fer vacances. 

Expressiva 

• Explicar què s’acostuma a fer a 
les vacances. 

InducJva 

• Donar consells i recomanacions 
per viatjar. 

• Donar indicacions per anar a 
un lloc. 

Socialitzadora 
• Fer una entrevista.

Viatges 

• Maneres de viatjar 

• Tipus de vacances 

Geografia 

• Països del món 

Viatges 

• Viatges propis 

• Opinions sobre els llocs visitats

• Estructures per aconsellar: aconsellar, 
recomanar, valer la pena... + infiniWu / que + 
present de subjunWu. 

• Estructures per localitzar amb els verbs: ser, 
haver-hi, estar situat... 

• Estructures per fer recordar amb els verbs: 
recordar-se, oblidar-se, descuidar-se, deixar-se… 

• Estructures per indicar duració: estar-s’hi i durar. 

• Estructures per opinar: (no) creure, opinar... que 
+ indicaWu / subjunWu 

• Estructures temporals: quan / un cop + present 
de subjunWu

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

Pronoms 
• Pronoms personals febles. 

Aspectes morfològics i ortogràfics 
segons la posició del verb. 

• Pronoms interrogatius: distinció 
semàntica; quant/quan, què, qui, 
quins, quina, quines, on i com. 

• Pronom relatiu àton que en 
funció de CD. 

• Pronom relatiu on 

Adverbis 
• Adverbis i locucions adverbials 

de lloc. Expressions locaWves: 
al capdamunt, al capdavall... 

• Adverbis i locucions adverbials 
d'afirmació i negació.

Verbs 
• Verbs irregulars i velaritzats 

freqüents 

• Present d'indicaWu del ver 
endur-se i emportar-se. 

• Present de subjunWu 

• ImperaWu de conWnuar, 
tombar i travessar. 

Preposicions 
• Preposicions: amb, en i a. Usos 

més freqüents. 

Sintaxi 
• L'oració simple.

• Productes necessaris 
per anar de vitge. 

• Lèxic per descriure 
l’entorn geogràfic i els 
viatges. 

• Lèxic per donar 
indicacions per anar a 
un lloc.

• Usos del signes de 
puntuació: punt, 
coma, punt i coma, 
interrogació i 
exclamació. 

• Entonació i ritme 
adequat de l'oració 
interrogaWva.
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Tasca 2 - Explica-m’ho! 
Escriure una nota de premsa sobre un assassinat i triar la més versemblant.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

InformaJva 
• Fer la síntesi d’una narració. 
• Narrar un fet. 

ValoraJva 

• Contrastar ruWnes i fets 
puntuals. 

• Deduir sospites i treure 
conclusions. 

• Fer suposicions i hipòtesi. 

Expressiva 
• Descriure persones per la seva 

manera de ser. 
• Explicar anècdotes poc usuals i 

reaccionar-hi. 

MetalingüísJca 

• Explicar un text dialogat. 
• Elaborar un interrogatori.

Retòrica detecJvesca 

• Recursos per expressar sospita, 
convicció o seguretat i per 
realitzar interrogatoris.

• Connectors: tot i que, per culpa de, per això... 

• EsWl directe i esWl indirecte. 

• Estructures per fer hipòtesis i suposicions. 

• Expressions per reaccionar davant d’anècdotes 
poc usuals. 

• Expressions temporals: de cop i volta, al cap 
d’una estona.

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

Pronoms 
• Pronoms febles d'OI (em, ens, et, 

us li, la, els, les). 
• Combinacions binàries més 

freqüents de pronoms febles: OI 
+ OD (me la, te la, ens la, us el, 
ens els...) 

• Relatius compostos amb 
antecedent explícit (article + 
qual), i darrere de la preposició a 
amb, de i per.

Verbs 
• IndicaWu del verb deure 
• Pretèrit perfet, imperfet, 

perfet perifràsWc i 
plusquamperfet d'indicaWu. 

• ParWcipis i parWcipis irregulars. 

Adverbis 

• Adverbis i locucions adverbials 
de temps. Expressions 
temporals. 

• Adverbis i locucions adverbials 
d'ordre.

• Paraules i expressions 
relacionades amb els 
successos i la novel·la 
policíaca 

• AdjecWus relacionats 
amb la manera de ser 
de les persones 

• Lèxic relacionat amb 
la delinqüència

• Els enllaços vocàlics: 
di�ongs, hiats i 
sinalefes.
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Tasca 3 - Com a casa 
Elaborar un projecte de disseny d’un habitatge, presentar-lo i triar el millor.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

InformaJva 
• Demanar informació sobre les 

caracterísWques d’un habitatge, 
• Descriure habitatges i maneres 

de viure. 
• Explicar la decoració d’un lloc. 

ValoraJva 
• Dir els requisits que ha de tenir 

un habitatge. 
• Opinar sobre la situació 

immobiliària. 

Expressiva i inducJva 
• Suggerir canvis en la distribució 

d’espais i en la decoració.

Situació i lloc de residència 

• Situació 

• Entorn tsic 

• Tipus d’habitatges 

• Distribució 

Descripció de persones 

• CaracterísWques dels veïns 

• Comparacions

• Connectors: encara que, per molt que, mentre 
(que) + present de subjunWu 

• Estructures de probabilitat, per expressar desig i 
per opinar 

• Expressions locaWves: (a/al) davant (de), al fons 
(de), al costat (de), endavant...

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

Pronoms 
• Pronoms feble en funció 

d'Atribut i Predicatiu. 

• El pronom reflexiu es i l'adverbial 
hi. Combinació s’hi. 

Connectors 
• Encara que, per molt que, 

mentre (que) + present de 
subjunWu.

Verbs 
• Futur i futur perfet d'indicaWu. 

• Present, perfet i imperfet de 
subjunWu. 

• Condicional. 

Preposicions 
• Preposicions i locucions 

preposicionals.

• Productes de cada 
part de la llar (bany, 
saló, dormitori…) 

• Lèxic relacionat amb 
el sector immobiliari, 
amb l’habitatge i amb 
la decoració de la llar.

• Normes bàsiques 
d'accentuació i 
dièresi.
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Tasca 4 - Llepar-se’n els dits 
Recomanar una ruta culinària, explicar on són els restaurants i dir quines especialitats fan.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

ValoraJva 
• Comparar dues receptes. 
• Intercanviar informació sobre 

llocs per anar a menjar. 
• Opinar sobre hàbits culinaris i 

gastronòmics. 
Expressiva 
• Expressar gustos i preferències 

sobre menjars. 
InducJva 
• Donar instruccions i consells 

per fer funcionar un aparell. 
• Explicar i escriure una recepta 

de cuina. 
• Explicar l’ús d’estris de cuina.

Compres 
• Tipus d’establiment 
• Preus 
Gastronomia 
• Menjars i begudes 
• Noms dels productes 
• Ingredients de les receptes 
Alimentació i varietat culinària 
• Diverses modalitats de cuina 

(creaWva, tradicional…).

• Estructures temporals: tan bon punt, quan...+ 
subjunWu/indicaWu. 

• Expressions de finalitat: per + infiniWu, perquè + 
subjunWu. 

• Perífrasis i formes per expressar obligacions.

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

Pronoms 
• Substitució del CD determinat i 

indeterminat, el, la, els, les i en. 
• Funció adverbial d'en i hi. 
• Pronoms febles: me’l, te la, se’ls, 

us en, l’hi, n’hi, els hi, en, ho... 
Determinants 
• Numerals cardinals i ordinals. 
• QuanWtaWus indefinits: poc, 

gens, gaire… 
Sintaxi 
• Subordinades finals: per + 

infinitu, perquè + subjunWu.

Verbs 
• Verbs coure, traure i fregir: 

present d'indicaWu, subjunWu i 
imperaWu. 

• Verbs ser i estar per indicar 
qualitats. 

• ImperaWu. 
• Perífrasis d'obligació personals 

i impersonals; haver + de, 
caldre + que. 

Preposicions 
• Us parWWu de la preposició de.

• Lèxic relacionat amb 
els menjars, la cuina i 
el parament de la 
taula

• L'accentuació 
diacríWca del 
vocabulari bàsic.
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Tasca 5 - Jo, jo, jo… i els altres 
Escriure cartes d’opinió, intercanviar-les i contestar-les.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

InformaJva 
• Explicar el que ha dit algú. 
• Explicar i reclamar un mal 

servei. 

ValoraJva 

• Parlar de les relacions i dels 
senWments entre les persones. 

• Argumentar, exemplificar i 
concloure. 

Expressiva 
• Expressar opinions en una 

discussió formal. 
• Opinar i expressar acord, 

desacord, agraïment, temor... 

Socialitzadora 
• Demanar permisos, favors i 

oferir-se a fer una cosa. 

MetalingüísJca 
• Fer un resum.

Reursos per argumentar a favor 
i en contra 

• Lèxic específic 

• Ordre de les oracions 

Vocabulari 
• SenWments 

• Animals 

Descripció de persones 

• CaracterísWques segons el 
caràcter.

• Connectors: en primer lloc, tot i que, finalment, 
per una banda... 

• Connectors diàlògics: el que acabes de dir, vull 
dir, dono la paraula... 

• EsWl indirecte. 

• Estructures per expressar obligacions i drets: 
tenir dret a, quedar prohibit... 

• Expressions per opinar i contraargumentar. 

• Estructures per demanar permisos, favors i 
oferir-se a fer coses: fer res + infiniWu / que + 
present de subjunWu / si + present d’indicaWu 

• Estructures per expressar acord, desacord, 
agraïment, desgrat...: estar d’acrod, saber greu, 
confiar...

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

Pronoms 
• Correcció de lo neutre. 
• Indefinits: res, ningú 

Verbs 
• Verbs de règim preposicional: 

atrevir-se a, començar a, 
dedicar-se a... 

• Correlació temporal entre 
l'indicaWu i el subjunWu. 

• ImperaWu. 

Sintaxi 
• L'esWl indirecte.

Determinants 
• D'ordre, en primer lloc, per 

començar, d'una banda, 
d'altra, més endavant, 
finalment, per acabar, cada + 
període temporal... 

• D'afirmació: i tant, és clar, sens 
dubte, de debò... 

• De negació: de cap manera, i 
ara 

• Connectors dialògics: el que 
acabes de dir, vull dir, dono la 
paraula... 

• Lèxic relacionat amb 
els animals 

• Lèxic relacionat amb 
les avaries dels 
aparells 

• Verbs relacionats 
amb els senWments i 
les relacions socials i 
laborals

• Pronunciació de la 
vocal neutra. 

• Pronunciació vocàlica 
de la e i la o.
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Tasca 6 - El món d'avui... i el de demà 
Elaborar un text on s’expliqui un món ideal.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

InformaJva 
• Explicar diversos sistemes de 

govern. 

ValoraJva 

• Explicar problemes d’ordre 
ecològic i donar-hi solucions . 

• Opinar i fer hipòtesis de 
present, de futur i respecte del 
passat sobre políWca, 
solidaritat, ecologia, esport, 
arts i models de família. 

Expressiva 
• Explicar experiències personal 

relacionades amb la solidaritat. 

InducJva 
• Entendre i donar instruccions 

per fer un exercici tsic. 
• Fer retrets.

Descripció del present, del 
passat i predicció del futur 

• Recursos per explicar fets 
passats, presents i plantejar 
futuribles. 

Vocabulari 
• Sistemes políWcs 

• InsWtucions 

• ONG 

• Ecologia 

• Esport 

• Art i literatura 

Cultura 

• Llista d’escriptors catalans

• Connectors per expressar conseqüència, 
condició, finalitat... 

• Estructura per expressar imminència: estar a 
punt de + infiniWu. 

• Estructures per fer prediccions de futur i 
hipòtesis: caldrà + infiniWu, que + subjunWu, si + 
imperfet de subjunWu + condicional… 

• Estructures per opinar: crec que + indicaWu, tant 
de bo que + present de subjunWu... 

• Estructures temporals: passat perifràsWc + quan 
+ imperfet d’indicaWu...

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

Connectors 
• Conjuncions i locucions 

conjuntives de coordinació i 
subordinació: i, ni, o, o bé si no; 
encara que, atès que, tot i que, 
sinó, més aviat; cada vegada que 
sempre que, abans que;  després 
que; si... 

• Distinció entre si no i sinó. 

• Connectors per expressar 
conseqüència, condició i finalitat. 

Verbs 
• ImperaWu i present de 

subjunWu de verbs que 
indiquen moviment: seure, 
moure, caure, jeure, córrer...  

Sintaxi 
• Oracions subordinades 

consecuWves, finals, causals, 
condicionals...

• Expressions per 
expressar esperança, 
alleujament, 
confiança, seguretat i 
inseguretat, 
penediment, 
indiferència, 
sorpresa, resignació, 
impaciència, 
conformitat i 
disconformitat... 

• Lèxic relacionat amb 
la políWca, la 
solidaritat, l’ecologia, 
l’esport, les arts i els 
models de família.

• Pronunciació i 
ortografia de la essa 
sorda i sonora. 

• Pronunciació i 
ortografia dels sons 
oclusius, laterals, 
fricaWus i africats.
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5.6. Seqüenciació Intermedi B1 

MES SETM. DIA DL DC DV SESSIONS HORES

OCTUBRE

1 2 PRES. / U1 1 2

2 7, 9 PROV. DIAG. U1 2 6

3 14, 16 U1 U1 2 10

4 21, 23 U1 U1 2 14

5 28, 30 U1 U1 FESTIU 2 18

NOVEMBRE

6 4, 6 FESTIU U1 1 20

7 11, 13, 15 AV. U1 U2 U2 3 26

8 18, 20 U2 U2 2 30

9 25, 27 U2 U2 2 34

DESEMBRE

10 2, 3 U2 U2 2 38

11 9, 11, 13 U2 AV. U2 U3 3 44

12 16, 18 U3 U3 2 48

VACANCES DE NADAL

GENER

13 8 U3 1 50

14 13, 15 U3 U3 2 54

15 20, 22 U3 U3 2 58

16 27, 29 U3 AV. U3 2 62

FEBRER

17 3, 5, 7 U4 U4 U4 3 68

18 10, 12 U4 U4 2 72

19 17, 19 U4 U4 2 76

20 24, 26 U4 U4 FESTIU 2 80

MARÇ

21 2, 4, 6 FESTIU AV. U4 U5 2 84

22 9, 11 U5 U5 2 88

23 16, 18 U5 U5 2 92

24 23, 25 U5 U5 2 96

ABRIL
25 30, 1, 3 U5 U5 U6 3 102

26 6, 8 AV. U5 U6 2 106

VACANCES DE PASQUA

27 20, 22 U6 U6 2 110

28 27, 29 U6 U6 FESTIU 2 114

MAIG

29 4, 6 U6 U6 2 118

30 11, 13 U6 AV. U6 2 122

31 18, 20 REPÀS CLOENDA 2 126
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6. INTERMEDI B2 

6.1. Definició del nivell 

El Nivell Intermedi B2 presenta les caracterísWques de la franja alta del nivell de competència B2, com es 

defineix en el MECR. Aquest nivell suposa uWlitzar la llengua amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals 

i altres de més específiques que requereixen comprendre, produir i tractar textos orals i escrits conceptualment 

i lingüísWcament complexos que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del 

parlant, en una varietat de llengua estàndard (formal i informal) i amb un repertori lèxic ampli. 

En aquest nivell s’espera que l’alumnat adquireixi una competència discursiva notable i que pugui produir un 

discurs oral i escrit ben cohesionat i precís. 

A conWnuació es detallen els objecJus generals i els conJnguts temàJcs d’aquest nivell. 

6.2. Objectius generals 

En acabar els dos cursos que integren el Nivell Avançat (Avançat 1 i Avançat 2), l'alumnat haurà de ser capaç de: 

‣ Comprendre textos orals de diferent grau de formalitat, en les diferents modalitats lingüísWques. 

‣ Comprendre textos escrits de diferent grau de formalitat de caràcter general o específic. 

‣ Produir i reproduir textos orals de temes de caràcter general i específic amb un bon domini de la gramàWca 

i de la fonèWca catalana, amb fluïdesa, precisió i eficàcia. 

‣ Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre temes diversos amb un bon domini del codi 

lingüísWc. 

‣ Assolir coneixements (de conWngut i de procediment) relaWus a la realitat sociolingüísWca, cultural i 

dialectal del català. 

6.4. Objectius específics 

Comprensió de textos escrits (CTE) 

‣ Comprendre textos escrits de caràcter general o específic uWlitzant fonts de referència si és necessari. 

‣ Comprendre instruccions dels àmbits comercial, industrial i altres que incloguin detalls i condicions 

específiques. 

‣ Reconèixer opinions i punts de vista en textos escrits que presenten un cert nivell de complexitat 

lingüísWca. 

‣ Llegir de manera expressiva adaptant l’esWl de lectura a la naturalesa del text, amb la pronunciació i 

entonació adients. 

‣ Llegir de forma comprensiva textos mitjanament extensos i complexos sobre diversos temes. L’alumnat 

haurà de ser capaç d’idenWficar les idees rellevants i haurà d’adquirir una major competència gramaWcal i 

discursiva per entendre l’estructura i el conWngut del text. 

‣ Desenvolupar l’interès per la lectura autònoma de textos i obres en la llengua objecte d’estudi. 

Comprensió de textos orals (CTO) 
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‣ Escoltar i comprendre un interlocutor o un discurs emès per qualsevol mitjà audiovisual de l’àmbit 

personal, professional, acadèmic, social, sempre que esWgui ben estructurat, que no hi hagi excessiu renou 

de fons i que la llengua usada no sigui excessivament idiomàWca.  

‣ Comprendre discursos de complexitat mitjana detectant-ne no només les idees principals sinó també la 

majoria de les complementàries. 

‣ Comprendre converses formals o informals entre parlants nadius encara que la parWcipació suposi un poc 

d’esforç i impliqui l’adaptació del discurs. 

‣ Comprendre el material enregistrat procedent dels mitjans de comunicació idenWficant el conWngut, els 

punts de vista i les opinions implícites, l’estat d’ànim i la intenció comunicaWva del parlant. 

‣ Reconèixer i saber discriminar els elements fonològics i fonèWcs, els patrons de ritme, l’accentuació i 

l’entonació dels textos emesos pels mitjans de comunicació audiovisual. 

‣ Comprendre textos de les diferents varietats dialectals. 

Producció i coproducció de textos escrits (PCTE) 

‣ Descriure fets i experiències reals o imaginades expressant clarament la relació entre les idees exposades i 

adaptant el discurs al Wpus de text escollit. 

‣ Escriure cartes personals i formals, notes, enquestes, informes i assajos, de temàWca diversa, uWlitzant un 

lèxic ric i variat així com una àmplia diversitat d’estructures i elements lingüísWcs. 

‣ Escriure textos del món laboral (cartes senzilles formals, de presentació del currículum), comunicacions 

internes (correus electrònics, memoràndums, etc.) i informes senzills. 

‣ Narrar i descriure fets i experiències; exposar els arguments a favor o en contra d’un tema concret o 

abstracte, usant un repertori lèxic ampli. 

‣ Escriure textos amb finalitat estèWca o literària. 

‣ Enriquir el bagatge lèxic personal a fi d’eliminar l’ús d’interferències i de minvar l’ús dels vulgarismes i dels 

genèrics. 

Producció i coproducció de textos orals (PCTO) 

‣ Fer descripcions i narracions clares i detallades sobre diversos temes relacionats amb àrees especialitzades 

uWlitzant un lèxic adient i detallat. 

‣ Exposar i argumentar idees, expressant opinions clares, detallades i ben estructurades sobre una gran 

varietat de temes. 

‣ Fer presentacions en públic clares i organitzades sobre una varietat de temes, mostrant capacitat d’alterar 

el discurs de manera espontània per respondre qüesWons plantejades per l’audiència.  

‣ Llegir en veu alta amb la pronúncia i l’entonació adequades textos de diversos esWls i Wpologies textuals. 

‣ Produir discursos formals de complexitat mitjana i informals en les diferents Wpologies textuals 

(narracions, descripcions, explicacions, prediccions, instruccions, argumentacions)  considerant 

l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció perWnents. 

‣ Enriquir el bagatge lèxic personal a fi d’eliminar l’ús d’interferències i de minvar l’ús dels vulgarismes i dels 

genèrics. 

‣ ParWcipar de manera interacWva en converses en llengua estàndard amb un parlant nadiu mostrant 

seguretat, fluïdesa, confiança sobre temes d’interès general, com el treball, la família, els amics, les 

aficions..., encara que es produeixin situacions externes a l’intercanvi que podrien pertorbar el discurs. 
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‣ ParWcipar acWvament en converses formals entenent amb detall les idees que expressa l’interlocutor i 

essent capaç de presentar i defensar alternaWves o propostes i respondre qüesWons espontànies. 

‣ Expressar opinions, argumentacions i comentaris en discussions informals manifestant amb precisió el 

punt de vista i responent les qüesWons que es puguin plantejar. 

‣ Ser capaç de disWngir el llenguatge formal i informal segons l’interlocutor i poder ajustar-hi el discurs per 

tal de respectar les convencions socials. Fer servir les normes de cortesia, respectar les opinions i els torns 

de paraula. 

‣ Mostrar capacitat de distanciament envers un text escrit preparat per respondre o conWnuar alguna 

intervenció interessant suscitada pels oients. 

Mediació lingüísJca oral i escrita 

‣ (Pendent de publiació) 

6.5. Continguts 

Les acWvitats lingüísWques necessàries per dur a terme les tasques proposades per a aquest nivell requereixen 

el processament de textos orals i escrits amb suports diversificats, que contemplin diferents situacions 

comunicaWves. A grans trets, les acWvitats lingüísWques es contextualitzaran dins els àmbits següents: personal, 
públic, acadèmic i professional. Alguns exemples de textos (orals i escrits) que es poden treballar d’acord amb 

cadascun d’aquests àmbits són: 

‣ Àmbit personal: textos orals i escrits (biografies, missatges de correu electrònic, ordres i instruccions, 

narracions d’experiències personals, d’hàbits, de llocs i acWvitats, descripcions de persones, animals, llocs i 

senWments).  

‣ Àmbit públic: a) textos orals: avisos i anuncis emesos per un altaveu (aeroport, estació de tren) o pels 

mitjans de comunicació; contes, narracions, extractes de pel·lícula... b) textos escrits: formularis 

d’organismes oficials i d’altres insWtucions públiques, qüesWonaris, enquestes, guies turísWques i d’oci, 

informació meteorològica, fullets d’informació general o específica (d’una insWtució, d’un museu, d’una 

biblioteca, d’informació mèdica), menús i receptes, publicitat a les revistes, als diaris i a Internet... 

‣ Àmbit acadèmic: a) exposició oral breu d’un fet d’interès personal, presentacions o explicacions a classe; 

b) textos escrits: impresos relacionats amb aquest àmbit, diccionaris, gramàWques, llibres de consulta, 

entrades enciclopèdiques, el por�olio europeu... 

‣ Àmbit professional: a) textos orals: converses de Wpus formal que poden tenir lloc al treball, converses 

telefòniques, textos adreçats a una audiència ( explicacions i instruccions senzilles al lloc de treball); b) 

textos escrits: anuncis breus de feina, descripcions de les acWvitats professionals, impresos relacionats 

amb el món. 

6.6. Competències i continguts socioculturals, sociolingüístics, estratègics, funcionals, discursius, 

lèxics i interculturals 

Podeu consultar la informació completa referida a les competències i als conWnguts socioculturals i sociolingüísWcs, 

estratègics, funcionals, discursius, lèxics i interculturals a l’annex 4 del Decret 34/2019, de 10 de maig. 
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6.7. Tasques 

Tasca 1 – Ens trobam un dia tots plegats! L’amfitrió perfecte. 
Planificar una acWvitat, redactar una invitació i respondre la invitació d’un company.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

ValoraJva 
Explicar els avantatges i els 
inconvenients d’una acWvitat. 

Expressiva 
Explicar què s’ha de fer durant 
una acWvitat. 

InducJva 

Donar indicacions per anar a un 
lloc.

• Inauguracions, festes 
patronals, festes 
parWculars, etc.

• Expressions locaWves: a davant, al fons, al costat, etc. 

• Estructura per expressar desig. 

• Tractaments segons el grau de formalitat. 

• Ordre i disposició de la informació en una invitació.

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

Elements d’adequació 
Verbs 

• Verbs  pronominals: complaure’s. 

• Els verbs fer i treure en condicional. 

• El temps condicional com a fórmula de cortesia. 

• L’apostrofació.

• Lèxic per donar 
indicacions de lloc i 
temps. 

• Frases fetes. 

• Fórmules de 
salutació.

• L’accentuació. 

• L’accentuació diacríWca del 
vocabulari bàsic.

Tasca 2 – Menjam prou bé? Muntam un sopar de carrer per llepar-se’n els dits! 
Dissenyar una acWvitat de festa i analitzar el menjar fesWu en relació a la vida saludable.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

• ValoraJva 
Opinar sobre hàbits culinaris i 
gastronòmics. 

• Expressiva 
Expressar gustos i preferències 
sobre menjars. 

• Alimentació: Wpus de 
menjar, begudes i 
hàbits dietèWcs. 

• AcWvitats de la vida 
diària. 

• Salut: aspectes 
relacionats amb 
l’alimentació i amb els 
hàbits. 

• Modalitats de cuina.

• Expressions temporals: tan bon punt, quan + 
subjunWu. 

• Expressions de finalitat: per + infiniWu.

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

Pronoms 

• SubsWtució del CD 

Determinants 

Preposicions de lloc

• Lèxic relacionat 
amb els menjars, la 
cuina i el parament 
de la taula.

• La dièresi
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Tasca 3 – SorJm junts, aquestes vacances? 
Planificar una sorWda

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

InformaJva 
• Descriure llocs. 

• Comunicar expectaWves. 
ValoraJva 
• Explicar els avantatges i els 

inconvenients de fer vacances. 

• Comentar experiències de 
sorWdes. 

Expressiva 
• Explicar què se sol fer durant 

les vacances. 
InducJva 
• Donar consells i 

recomanacions per viatjar. 

Viatges 
• Maneres de viatjar 

• Tipus de vacances 

• Opinions sobre llocs 
visitats 

• Transports  

• Béns i serveis 
relacionats amb el 
turisme 
Geografia 

• Països del món 

• Prediccions 
meteorològiques 

• Estructures per aconsellar: aconsellar, recomanar, valer 
la pena, etc. 

• Estructura per localitzar amb el verb ser. 

• Estructures per fer memòria: recordar-se, oblidar-se, 
deixar-se, etc. 

• Estructures temporals. 

• Estructures per opinar. 

• Estructures per indicar duració. 

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

• Elements de cohesió: connectors 

• Pronoms personals febles 

• Locucions adverbials de lloc 

• Verbs pronominals com endur-se o emportar-se 

• El verb haver-hi 

• Present de subjunWu 

• Preposicions a, en i amb. Canvi i caiguda de preposicions. 

• Sinonímia i antonímia

• Productes necessaris per anar 
de viatge. 

• Lèxic per descriure l’entorn. 

• Lèxic per donar indicacions. 

• Lèxic meteorològic. 

• Exclamacions de desig o 
d’estranyesa. 

• AdjecWus qualificaWus 
aplicables a les vacances.

• Usos dels signes de 
puntuació: punt, 
punt i coma i 
comes.

Tasca 4 – El veïnat té la paraula 
Redactar una carta a l’Ajuntament per formular propostes de millora del poble.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

InformaJva 
• Redactar una carta formal. 
Expressiva 

• Fer propostes

Vocabulari 
• Lèxic relacionat amb el 

barri o el poble.

• Formes impersonals dels verbs irregulars. 

• Conèixer maneres d’ocultar l’emissor. 

• Els noms col·lecWus (la gents, el públic, etc.). 

• Expressions neutres.

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

• El verb pretendre. 

• Verbs de constatació: hi ha, es constata, s’observa,… 

• Forma i usos més corrents de l’arWcle amb el valor neutre 
(la resta, el millor, etc.)

• Lèxic relacionat el 
poble.

• Consonants nasals.
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Tasca 5 – A la feina, cap broma! 
Fer el guió per a una exposició oral, per exemple, a l’àmbit laboral.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

• InformaWva 

• ValoraWva 

• Expressiva 

Entrevistes de feina QüesWonaris 

Currículum 

Cartes de presentació

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

• Verbs de la 2a conj.: pracWcar el verb pertànyer. 

• Elements de coherència 

• AdjecWus i substanWus relacionats amb el món laboral, la 
seguretat i la higiene.

• Lèxic sobre salut i 
riscos laborals. 

• Condicions de 
treball. 

• Mitjans de 
comunicació.

Tasca 6 – Moure’s i conviure a la ciutat 
Escriure un arWcle d’opinió per a una publicació local sobre temes d’interès social.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

InformaJva • Relacions humanes i socials. 

• El camp i la ciutat i el seu 
entorn.

Com es va a...? 

Creus que és millor...? 

Cal dur a terme millores en... 

Seria bo que...

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

• El verb resoldre. 

• La progressió informaWva en textos argumentaWus. 

• Els substanWus amb significació diversa segons el gènere. 

• Ús de verbs de caràcter eventual: ocórrer, succeir, passar,...

• Convivència 
ciutadana i civisme. 

• Relacions humanes 
de veïnatge.  

• Lèxic referit als 
contrastos d’opinió.

• La o i u àtones en 
substanWus i verbs (collir, 
tossir, cosir, sorWr i escopir; 
poder i voler). 

• Els dos punts.
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Tasca 7 – Un espai de pau i tranquil·litat 
Elaborar un correu electrònic per demanar informació sobre una reserva per a una estada en una casa rural.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

• InformaWva 

• ValoraWva 

• Expressiva 

Vocabulari 
Viatges

Voldria demanar-vos... 

Podria ser que... 

Hi ha habitacions dobles?

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

• Adverbis i pronoms: res, cap, 
gens, enlloc i mai. 

• Conjugació del verb escriure.

• Habitatge i 
allotjament. 

• Gustos i preferències.

• La essa: sons i grafies. 

• Ús del guionet en 
noms compostos.

Tasca 8 – Posar-se al dia 
Fer una sol·licitud per a una oferta laboral i una carta de presentació per a un Currículum Vitae.

Funcions lingüísJques Nocions específiques Estructures lingüísJques

InformaJva 

• Formular els moWus d’una 
decisió. 

Vocabulari 

• Educació: formació, 
pla d’estudis, etc. 

• AcWvitats quoWdianes: 
obligacions laborals. 

• IdenWficació personal: 
dades del currículum.

• Verbs usuals per descriure’s a si mateix: m’agrada, tenc 
afició, em consider, no em fa res, etc. 

• Maneres d’expressar graus de coneixement en la relació 
d’apWtuds i caracterísWques personals: ignorància 
(desconec, no tenc idea,...), dubte (pot ser, tal vegada,...), 
suposició (jo diria, em sembla,...), certesa (tenc el 
convenciment, esWc segur,...).

ConJnguts gramaJcals i lèxics

MorfosintàcJcs Lèxics FonèJcs i ortogràfics

• Conjugació del verb atendre. 

• Elements d’adequació: estructura formal dels 
currículums; grau de formalitat; adequació de les 
informacions personals, la precisió, la concreció i la 
claredat. 

• Forma i funcions del relaWu àton que. 

• Fraseologia 
caracterísWca de 
les sol·licituds.

• Palatals fricaWves i les grafies g i 
j, x i ix. 

• Les africades: grafies tx, ig, tg i tj. 

• Els grups -jecc- i -ject-: injecció, 
objecció, etc. 

• Presència o absència del punt en 
currículums i sol·licituds.
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6.8. Seqüenciació Intermedi B2 

MES SETM. DIA DM DJ DV SESSIONS HORES

OCTUBRE 1 1, 3 U1 U1 2 4

2 8, 10 U1 U1 2 8

3 15, 17 U1 U1 2 12

4 22, 24 U1 U1 2 16

5 29 U2 FESTIU FESTIU 1 18

NOVEMBRE 6 5, 7 U2 U2 2 22

7 12, 14 U2 U2 2 26

8 19, 21 U2 U2 2 30

9 26, 28, 29 U3 U3 U3 3 36

DESEMBRE 10 3, 5 AV.1 AV.1 2 40

11 10, 12 U3 U3 2 44

12 17, 19 U3 U3 2 48

VACANCES DE NADAL

GENER 13 9, 10 U3 U4 2 50

14 14, 16 U4 U4 2 54

15 21, 23 U4 U4 2 58

16 28, 30 U4 U4 2 62

FEBRER 17 4, 6 U5 U5 2 66

18 11, 13 U5 U5 2 70

19 18, 20, 21 U5 U5 U5 3 76

20 25 U5 FESTIU FESTIU 1 78

MARÇ 21 3, 5 AV. 2 AV.2 2 82

22 10, 12 U6 U6 2 86

23 17, 19, 20 U6 U6 U6 3 92

24 24, 26 U6 U6 2 96

ABRIL 25 31, 2 U7 U7 2 100

26 7 U7 1 102

VACANCES DE PASQUA

27 21, 23, 24 U7 U7 U7 3 108

28 28, 30 U8 U8 FESTIU 2 112

MAIG 29 5, 7 U8 U8 2 116

30 12, 14 U8 U8 2 120

31 19, 21 AV.3 AV.3 2 124

32 26, 28 REVISIÓ FINAL CURS 2 128
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7. AVANÇAT C1 

7.1. Definició del nivell 

Els ensenyaments de Nivell Avançat C1 tenen com a referència el nivell C1 (domini funcional efecWu) del Marc 

Europeu Comú de Referència.  

Capaciten l'alumnat per actuar amb flexibilitat i prou precisió, sense esforç aparent i superant fàcilment les 

mancances lingüísWques mitjançant estratègies de compensació, en tot Wpus de situacions en els àmbits 

personal i públic, per dur a terme estudis de nivell terciari o parWcipar amb seguretat en seminaris o en 

projectes de recerca complexos en l'àmbit acadèmic o per comunicar-se amb eficàcia en acWvitats específiques 

dins l'entorn professional.  

L'alumnat haurà de ser capaç d'uWlitzar l'idioma amb gran facilitat, flexibilitat, eficàcia i precisió per processar 

una àmplia gamma de textos extensos, estructuralment complexos i detallats, sobre aspectes abstractes o 

concrets de temes de caràcter general o especialitzat, fins i tot fora del propi camp d'especialització, en diverses 

varietats de la llengua i amb estructures variades i complexes i un ampli repertori lèxic que inclogui expressions 

lexicalitzades, idiomàWques i col·loquials i que permeW apreciar maWsos subWls de significat.  

Caldrà haver desenvolupat una consciència de la relació que hi ha entre la llengua, la cultura que l'envolta i la 

importància del registre i de l'esWl, així com la capacitat d'adaptar l'ús de la llengua a un ventall ampli de 

situacions socials, acadèmiques o professionals.  

7.2. Objectius dels ensenyaments del nivell 

Adquirir la capacitat de:  

‣ UWlitzar 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.  

‣ IdenWficar i valorar les normes i convencions socials de les comunitats on es parla l’idioma objecte 

d’estudi, a parWr de l’experiència de les pròpies normes i convencions, 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 conWnguts gramaWcals, lèxics i pragmàWcs i de les 

estratègies.  

‣ Comprendre textos escrits i orals, extensos i complexos, de diferents Wpologies, formats, temes i registres 

en les varietats estàndard de la llengua, tot copsant-ne els senWts implícits o les càrregues connotaWves, 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 

gesWó i poder formular fites pròpies.  

‣ UWlitzar 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.  
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7.3. Objectius del nivell 

ObjecJus generals ObjecJus específics

Comprensió de textos orals (CTO)

Comprendre, independentment del canal: 

- la intenció i el senWt general  
- les idees principals  
- la informació important  
- els aspectes i detalls rellevants  
- les opinions i acWtuds dels parlants, tant 

explícites com implícites  

En una àmplia gamma de textos orals: 

- conceptualment i estructuralment 
complexos; 

- extensos, precisos i detallats;  
- en una varietat de registres i esWls i 

d'accents no gaire marcats; 
-  fins i tot quan les relacions conceptuals no 

s’hi assenyalin explícitament;  
- àdhuc arWculats a alta velocitat i fins i tot en 

condicions d'audició que no siguin bones; 

sempre que se'n pugui confirmar detalls, 
especialment si no s'està familiaritzat amb 
l’accent. 

- Comprendre informació específica en declaracions, missatges, anuncis 
i avisos detallats de poca qualitat acústica o amb so distorsionat. 

-  Comprendre informació complexa en condicions i advertiments, 
instruccions de funcionament i especificacions de productes, serveis i 
procediments i sobre tots els assumptes relacionats amb la pròpia 
professió o activitat acadèmica. 

- Comprendre amb relativa facilitat la majoria de conferències, 
xerrades, col·loquis, tertúlies i debats sobre temes complexos de 
caràcter públic, professional o acadèmic, entenent detalladament els 
arguments que s'hi esgrimeixin. 

- Comprendre els detalls de converses i discussions de certa durada 
entre terceres persones, fins i tot sobre temes abstractes, complexos o 
poc coneguts, i captar la intenció del que s'hi diu.  

- Comprendre converses d'una certa extensió en què es participa 
encara que no estiguin clarament estructurades i les relacions entre 
les idees hi sigui tan sols implícita.  

- Comprendre sense gaire esforç una àmplia gamma de programes de 
ràdio i televisió, pel·lícules i representacions teatrals o d'altres tipus 
que contenguin força argot o llenguatge col·loquial i expressions 
idiomàtiques, i identificar-hi detalls o subtileses com ara actituds i 
relacions implícites. 

Comprensió de textos escrits (CTE)

Comprendre sense dificultat i amb tot detall, 
en una àmplia gamma de textos escrits 
extensos i conceptualment i estructuralment 
complexos, en qualsevol suport, fins i tot fora 
del propi camp d'especialització:  

- la intenció i el senWt general  
- les idees principals  
- la informació important  
- els aspectes i detalls rellevants  
- les opinions i acWtuds dels autors, tant 

explícites com implícites  

idenWficant les diferències d'esWl i registre 
sempre que se'n puguin rellegir les seccions 
ditcils. 

- Comprendre instruccions, indicacions, normatives, avisos o altres 
informacions de caràcter tècnic, incloent detalls sobre condicions i 
advertiments.  

- Comprendre els matisos, les al·lusions i les implicacions de notes, 
missatges i correspondència personal que pot presentar trets 
idiosincràtics pel que fa a l'estructura i el lèxic (com ara un format pot 
habitual, llenguatge col·loquial o un to humorístic).  

- Comprendre la informació continguda en correspondència formal de 
caràcter professional o institucional.  

- Comprendre articles, informes, actes, memòries i altres textos en 
l'àmbit social, professional o acadèmic .  

- Comprendre la informació continguda en textos de consulta i referència 
de caràcter professional o acadèmic.  

- Comprendre sense dificultat les idees i postures expressades, tant 
explícitament com implícita, en articles i altres textos periodístics de 
certa extensió tant de caràcter general com especialitzat, en què alhora 
es comenten i analitzen punts de vista, opinions i les seves implicacions.  

- Comprendre sense dificultat textos literaris contemporanis extensos, 
d'una varietat lingüística estesa i sense una especial complexitat 
conceptual, i captar-ne el missatge i les idees i conclusions implícites i 
reconèixer-ne el fons social, polític i històric.  
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Producció i coproducció de textos orals (PCTO)

Produir i coproduir amb fluïdesa i 
espontaneïtat, independentment del canal, 
una àmplia gamma de textos orals: 

- extensos, clars i detallats;  

- conceptualment i estructuralment 
complexos;  

- en diversos registres;  

- amb una entonació i un accent adequats a 
l'expressió de maWsos de significat;  

- mostrant domini d'una àmplia gamma de 
recursos lingüísWcs;  

- demostrant domini de les estratègies 
discursives, d’interacció, de compensació i 
de reparació que permeW superar les 
dificultats ocasionals sense interferir en la 
fluïdesa i conWnuïtat del discurs.  

- Fer declaracions públiques amb fluidesa i gairebé sense esforç, fent servir 
l'entonació per transmetre matisos subtils de significat  

- Fer presentacions extenses, clares i ben estructurades sobre un tema 
complex, desenvolupant-hi idees complementàries, motius i exemples 
adequats, apartant-se si cal del text preparat, estenent-se si escau sobre 
preguntes o aspectes proposats pel públic i acabant amb una conclusió 
adient.  

- Dur a terme transaccions, gestions i operacions complexes en què calgui 
negociar, posicionar-se, argumentar, fer concessions i establir-ne els límits, 
fent servir un llenguatge persuasiu, tractant amb eficàcia els detalls i fent 
front a respostes o dificultats imprevistes.  

- Participar de manera plena en una entrevista, com a entrevistador o 
entrevistat, ampliant i desenvolupant les idees discutides amb fluïdesa i 
sense suport, fent servir de manera flexible els mecanismes adequats en 
cada moment per expressar reaccions i per mantenir el bon 
desenvolupament del discurs.  

- Participar activament en converses informals animades, amb un més 
interlocutors, sobre temes abstractes, complexos, específics i fins i tot 
desconeguts, en què es faci un ús emocional, alusiu o humorístic de 
l'idioma, expressant-hi les pròpies idees  

- Participar activament en converses informals animades, amb un o més 
interlocutors, sobre temes abstractes, complexos, específics i fins i tot 
desconeguts i en què es faci un ús emocional, al·lusiu o humorístic de 
l'idioma, expressant les pròpies idees i opinions amb precisió, presentant 
línies argumentals complexes i responent-hi amb eficàcia, fent un bon ús 
d'interjeccions.  

- Participar activament amb gran facilitat en converses i discussións formals 
animades (per exemple, debats, xerrades, col·loquis, reunions o 
seminaris) en què es tractin temes abstractes, complexos, específics i fins i 
tot desconeguts, identificant-hi amb precisió els arguments dels diferents 
punts de vista, argumentant la pròpia postura formalement, amb precisió 
i convicció, responent a preguntes i comentaris i contestant de manera 
fluida, espontània i adequada argumentacions complexes contràries. 

Producció i coproducció de textos escrits (PCTE)

Produir i coproduir, independentment del 
suport, textos escrits:  
- extensos i detallats;  
- ben estructurats;  
- ajustats als diferents àmbits d'actuació;  
- sobre temes complexos;  
- en què es resalWn i desenvolupin idees 

principals, es defensin punts de vista amb 
idees complementàries, moWus i exemples 
adequats i s'acabi amb una conclusió adient;  

- amb un ús correcte i consistent 
d'estructures gramaWcals, convencions 
ortogràfiques, de puntuació i de presentació 
del text complexes;  

- demostrant un control de mecanismes 
complexos de cohesió; 

- demostrant domini d'un lèxic ampli que 
permeW expressar maWsos de significat, fins i 
tot ocasionalment la ironia, l'humor i la 
càrrega afecWva.

- Comprendre instruccions, indicacions, normatives, avisos o altres 
informacions de caràcter tècnic, incloent detalls sobre condicions i 
advertiments.  

- Comprendre els matisos, les al·lusions i les implicacions de notes, 
missatges i correspondència personal que pot presentar trets 
idiosincràtics pel que fa a l'estructura i el lèxic (com ara un format pot 
habitual, llenguatge col·loquial o un to humorístic).  

- Comprendre la informació continguda en correspondència formal de 
caràcter professional o institucional.  

- Comprendre articles, informes, actes, memòries i altres textos en 
l'àmbit social, professional o acadèmic .  

- Comprendre la informació continguda en textos de consulta i referència 
de caràcter professional o acadèmic.  

- Comprendre sense dificultat les idees i postures expressades, tant 
explícitament com implícita, en articles i altres textos periodístics de 
certa extensió tant de caràcter general com especialitzat, en què alhora 
es comenten i analitzen punts de vista, opinions i les seves implicacions.  

- Comprendre sense dificultat textos literaris contemporanis extensos, 
d'una varietat lingüística estesa i sense una especial complexitat 
conceptual, i captar-ne el missatge i les idees i conclusions implícites i 
reconèixer-ne el fons social, polític i històric.  

ObjecJus generals ObjecJus específics
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Medicació lingüísJca oral i escrita (ML)

Mediar amb eficàcia entre parlants que usen 
la llengua meta o diferents llengües incloent 
aquesta:  

- transmetent tant informació com opinions, 
implícites o explícites;  

- a parWr d'una àmplia gamma de textos orals 
o escrits extensos, precisos, detallats i 
complexos conceptualment i 
estructuralment;  

- amb flexibilitat, correcció i eficàcia;  

- tant en situacions habituals com en d'altres 
de més específiques i complexes;  

- en els àmbits personal, públic, acadèmic i 
professional; 

- idenWficant i reflecWnt amb tanta exacWtud 
com es pugui les diferències d'esWl i 
registres;  

- uWlitzant els recursos lingüísWcs i les 
estratègies discursives i de compensació per 
minimitzar les dificultats ocasionals.  

- Comunicar amb paraules senzilles i gestos les necessitats bàsiques d'un 
tercer en una situació determinada.  

- Fer oralment traduccions aproximades de paraules i expressions incloses 
en senyals, pòsters, programes, fullets, etc.  

- Fer llistes de noms, números, preus i altres dades molt senzilles d'interès 
immediat. 

- Traduir, tot consultant un diccionari o altres recursos, mots o expressions, 
encara que no sempre se'n seleccioni l'accepció adequada.  

- Mostrar, amb paraules i llenguatge no verbal, interès sobre una idea o un 
tema.a) Traslladar oralment o per escrit en un nou text coherent, 
parafrasejant-los o resumint-los, informació, opinions i arguments de 
textos escrits o orals llargs i minuciosos de caràcter divers i procedents de 
fonts diverses (com ara diversos mitjans de comunicació, informes, 
assajos, conferències, textos acadèmics o altres documents de caràcter 
professional).  

- Fer una interpretació consecutiva en xerrades, reunions, trobades o 
seminaris relacionats amb la pròpia especialitat, amb fluïdesa i flexibilitat, 
transmetent la informació important amb els propis termes.  

- Mediar amb fluïdesa i eficàcia entre parlants de la llengua meta o de 
diferents llengües sobre temes tant dels camps d'interès personal o de la 
pròpia especialitat com de fora (per exemple, en reunions, seminaris, 
taules rodones o en situacions potencialment conflictives), tenint en 
compte les diferències i les implicacions sociolingüístiques i socioculturals 
i reaccionant en conseqüència, transmetent de manera clara i concisa 
informació significativa i formulant les preguntes i fent els comentaris 
pertinents a fi d'obtenir els detalls necessaris o comprovar suposades 
inferències i significats implícits.  

- Prendre notes escrites per a tercers recollint-hi, amb la precisió deguda, 
informació específica i rellevant de textos escrits complexos, encara que 
clarament estructurats, sobre temes d'interès personal o del propi camp 
d'especialització en els àmbits acadèmic i professional.  

- Prendre notes escrites detallades per a tercerts, amb la precisió 
necessària i una bona estructuració, durant una conferència, entrevista, 
seminari, reunió o debat clarament estructurats, articulats a velocitat 
normal en una varietat de la llengua on amb un accent amb què s'estigui 
familiaritzat, i sobre temes complexos i abstractes, tant dins com fora del 
propi camp d'interès o especialització, seleccionant quina informació i 
arguments rellevants cal consignar-hi segons com es desenvolupi el 
discurs.  

- Resumir, comentar i analitzar per escrit els aspectes principals, la 
informació específica rellevant i els diferents punts de vista de notícies, 
articles sobre temes d'interès general, entrevistes o documentals que 
contenguin opinions, arguments i anàlisis.  

- Traduir fragments rellevants pel que fa a activitats del propi interès en els 
àmbits personal, acadèmic o professional, de textos escrits com ara 
correspondència formal, informes, articles o assajos. 

ObjecJus generals ObjecJus específics
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7.4. Continguts: distribució trimestral 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

MorfosintàcJcs

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES 
PROPIETATS (IN/EXISTÈNCIA, QUALITAT 
(INTRÍNSECA I VALORATIVA) I QUANTITAT 
(NOMBRE, QUANTITAT I GRAU)  

1. L’entitat 

• Substantius 

Flexió de gènere i nombre:  

- flexió irregular de gènere: -u/-a (ateu/
atea), femenins irregulars 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) 

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.) 

2. L’existència 

• Articles 

Definit: 

- amb topònims, valor diferenciador (la 
Menorca musulmana)  

- article salat: restriccions de registre 

- article salat: restriccions de selecció 
amb certs mots i expressions (el cel, el 
món, a la dreta), hores, punts 
cardinals, certs topònims (la Mola, el 
Japó, la Misericòrdia), certes 
institucions (el Constància, l'Obra 
Cultural), tractaments (el senyor 
director, l'amo n'Arnau), referents 
únics en l'univers del discurs (vi de la 
casa, tota la vida)  

- article personal: restriccions d’ús per 
registre  

- contrast SN escarit, determinat, 
indeterminat: Vaig quedar amb amics 
≠ uns amics ≠ els amics 

3. La quantitat 

• Noms col·lectius:

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES 
PROPIETATS (IN/EXISTÈNCIA, QUALITAT 
(INTRÍNSECA I VALORATIVA) I QUANTITAT 
(NOMBRE, QUANTITAT I GRAU)  

1. L’enJtat 

• 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. DisWnció de registre en la 3a 
persona: si/ell, ella, ells, elles (els 
amics s'ajuden entre ells/entre si) 

• Pronoms personals febles: 

- ordre i formes opaques en totes les 
combinacions 

- ús catafòric dels pronoms febles 
(Pensa-hi: no seria millor així?) 

- 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 
normaWves habituals (else conec, els 
hi telefonaré, dona-la'm, etc.)  

2. L’existència 

• SN escarits: 

- en Wtulars (Ministre implicat en un 
frau milionari), en refranys (Gat 
escaldat...), precedits de preposició 
(en premsa, a recepció, etc.)  

• DemostraJus:  

- posposició (l'home aquell) 

- aqueix/-a/-os/-es  

- formes valencianes: est(e)/-a/-os/-
es; eix(e)/-a/-os/-es  

3. La perJnença  

• 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) 

EXPRESSIÓ DE L'ENTITAT I LES SEVES 
PROPIETATS (IN/EXISTÈNCIA, QUALITAT 
(INTRÍNSECA I VALORATIVA) I QUANTITAT 
(NOMBRE, QUANTITAT I GRAU)  

1. L’entitat 

• Pronoms demostratius: açò  

• Pronoms indefinits: hom, altri, 
qualssevol  

• 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)  

2. L’existència 

• Adjectius adverbials:  

- per remarcar la identitat del referent: 
propi, determinat  

- per emfatitzar la independència del 
referent: simple, mer, únic  

- ús posposat invariable de mateix per 
indicar manca de preferència (demà 
mateix; Dona-ho a la secretària 
mateix)  

3. La qualitat  

• Pronoms: el/la en funció d'atribut 
determinat 

• Substantius:  

- derivats d'adjectius amb sufixos com 
-esa, -ícia, -ària, - edat  

• 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) 
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• QuanJficadors:  

- ordinals d'arrel llaWna per a usos 
específics: un dècim de loteria, la 
quinta forca, una octava (música), 
etc.  

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

- indefinits: ambdós/ambdues 

- mulWplicadors: triple, quàdruple, etc.  

4. La qualitat  

• AdjecJus:  

Concordança i flexió de gènere i 
nombre: 

- flexió: -na darrere vocal àtona o 
di�ong (orfe/òrfena)  

- masculí de tot i mig davant topònims 
sense arWcle: tot Europa, mig 
Menorca 

- no concordança d'adjecWus 
compostos: unes parets blau cel  

- concordança amb substanWus 
coordinats de gèneres o nombres 
diferents 

Formació  

- ús adjecWval d'alguns substanWus: 
aquest detall és clau per entendre el 
problema  

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

- amb prefixos que expressen 
oposició: in-, des-, anW-, (impossible, 
desigual, anWnatural); 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); quanWtat: 
uni-, mono-, bi-, di-, tri-, quadri-, 
mulW-, pluri-, poli- (unilateral, 
monotemàWc, bisexual, trimestral, 
plurifamiliar, etc.) 

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES 
RELACIONS ESPACIALS (UBICACIÓ, 
POSICIÓ, MOVIMENT, ORIGEN, 
DIRECCIÓ, DESTINACIÓ, DISTÀNCIA I 
DISPOSICIÓ)  

• Adverbis i locucions adverbials de 
lloc: pertot

- àtons amb tractaments de dignitat 
(sa Majestat, sa Excel·lència)  

- llur(s) 

4. La quanJtat 

• AdjecJus adverbials per delimitar 
noms no comptables en singular: 
escàs, abundant, nul  

• AdjecJus col·lecJus: vuitann, 
centenari, quinzenal...  

• Derivació: prefixos que expressen 
quanWtat : uni-, mono-, bi-, di-, tri-, 
quadri-, tetra-, mulW-, pluri-, poli- 
(monoculWu, bicampió, 
quadrimestre, policlínica, etc.) 

5. La qualitat  

• AdjecJus:  

Invariabilitat de gènere o nombre:  
- adjecWus cultes sense flexió de 

gènere (inerme, procliu, rude, etc.) 

Formació  

- derivats de verbs amb prefixos com 
-ívol, -aire, - ble 

- derivats de noms i adjecWus amb 
sufixos com -enc, -ià, etc.  

- composició a parWr d'elements 
cultes (etno-, greco-, filo-, -òleg, 
etc.)  

6. El grau 

• DiminuJus i augmentaJus: sufixos 
-às/assa, -arro/-arra, -iu/-iva, -ó/-
ona  

• SuperlaJus amb re- i rede- (rebonic, 
redebò)  

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES 
RELACIONS ESPACIALS (UBICACIÓ, 
POSICIÓ, MOVIMENT, ORIGEN, 
DIRECCIÓ, DESTINACIÓ, DISTÀNCIA I 
DISPOSICIÓ)  

• Preposicions tòniques i compostes i 
locucions preposiJves: devers, 
arran, a frec, a mitjan, etc.  

EXPRESSIÓ DEL TEMPS 

• Ubicació temporal relaJva: 
locucions adverbials de temps: 
d'avui en vuit, a hores d'ara, ara 

4. El grau 

• QuanJtaJus:  

- el + més/menys + adjecWu + 
possible/que + verb (el més 
endreçada possible/que pugueu)  

- tan + adjecWu + com + verb (Tan 
endreçada com pugueu)  

- tan sols, sols 

• Adverbis i locucions adverbials: pel 
cap alt/baix, com a molt/poc, com a 
màxim/mínim, si fa no fa, etc  

EXPRESSIÓ DE L'ESPAI I LES 
RELACIONS ESPACIALS (UBICACIÓ, 
POSICIÓ, MOVIMENT, ORIGEN, 
DIRECCIÓ, DESTINACIÓ, DISTÀNCIA I 
DISPOSICIÓ)  

• Pronoms: en locaWu amb verbs de 
moviment i semblants: Ara en venc; 
N'ha tret els guants 

EXPRESSIÓ DEL TEMPS 

• Freqüència: adjecWus adverbials: 
assidu, conWnu, ocasional, reiterat, 
etc.  

• Temps verbals 

Expressió de la simultaneïtat:  

- tot + gerundi  

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE 

• IncoaJu:  

- anar/agafar + i + frase (Va i li diu que 
sí; Agafen i es posen a ballar.) 

- estar per + INF 

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT 

• Volició: amb així + subjunWu (Així 
reben?) 

• Obligació: verbs en present o futur 
en construccions emfàWques (Ho fas 
i punt; Tu acabaràs això 

EXPRESSIÓ DE LA MANERA 

• AdjecJus: 

- adverbials (dissortat, malaurat, etc.) 
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EXPRESSIÓ DEL TEMPS 

• Ubicació temporal absoluta: 
quanWficador de polaritat negaWva 
en construccions condicionals: Si 
mai necessites res...  

• Relacions temporals (seqüència, 
anterioritat, posterioritat, 
simultaneïtat)  

• Temps verbals 

Expressió del passat:  

- present històric 
- passat anterior perifràsWc 
- imperfet, perfet i plusquamperfet de 

subjunWu  
- condicional compost 
- imperfet i condicional narraWus (El 

1914 esclatava una guerra que 
duraria quatre anys) i per explicar 
somnis  

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE 

• Puntual:  
- verbs en plusquamperfet de 

subjunWu, passat anterior  
- verbs en passat anterior perifràsWc 

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT 

• Necessitat: caldre + infiniWu/SN 
amb pronoms personals febles (Et 
caldrà treballar més; Et caldran més 
hores) 

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

• Conjugacions verbals: 
- indicaWu: passat simple i passat 

anterior - variants geogràfiques 
normaWves 

- parWcipis amb doble forma (mort/
matat, despert/despertat, cuit/
cogut, fuit/fugit, ofert/oferit) 

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

• Temps verbals 

Expressió del futur: 

- futur perfet amb quan 

- imperfet i plusquamperfet en els 
jocs infanWls (Ara tu deies que no; 
Ara ja havies arribat...)  

EXPRESSIÓ DE L'ASPECTE 

• PerfecJu: 

- verbs en passat anterior perifràsWc.  

- verbs en perfet i plusquamperfet de 
subjunWu 

- parWcipi absolut (Acabada la festa, 
se 'n van anar) 

EXPRESSIÓ DE LA MODALITAT 

• Possibilitat: 

- amb qui sap si + indicaWu 

- amb alerta/ves que no + subjunWu 

• Probabilitat: amb adjecWus 
adverbials: presumible  

EXPRESSIÓ DE LA MANERA 

• 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. 

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

• Estructura dels predicats verbals: 

- pronominalització amb en del 
subjecte de verbs inacusaWus de 
moviment (arribar, entrar, caure, 
etc.), esdevenimentals (passar, etc.), 
d'obligació (caldre, tocar, etc.), 
mancança o sobra (falta, etc.) 

- pronoms febles: combinacions 
ternàries amb reflexiu (Se me les ha 
menjades totes; Me n'hi vaig) 

- ús adverbial d'adjecWus: parlar fluix; 
ploure fort; botar alt; veure-ho clar; 
jugar brut, etc. 

• Construccions comparaJves amb 
com + oració de relaWu (com qui no 
vol la cosa; com aquell qui diu, etc.) 

• Oracions subordinades 
substanJves: amb la conjunció que: 
Fuma que fa por. 

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

• Amb verbs: 

- verbs pronominals : sorWr-se'n, 
heure-se-les, mirar-s'hi, etc.  

- derivats de noms amb prefixos com 
a-, re-, etc. (apamar, reblanir, etc.) 

- derivats amb sufixos intensius: 
parlotejar, plovisquejar, allargassar, 
etc. 

• Amb substanJus: 

- derivats de verbs amb sufixos com 
-ança  

- amb prefixos que expressen 
oposició: in-, des-, contra-, anW 
(incultura, descrèdit, disgust, 
contramanifestació); reflexivitat, 
reciprocitat, simetria: auto-, inter-, 
co- (autoocupació, interconnexió, 
cogesWó) 

- formats per conversió de la base 
verbal (ofec, prec, traspàs, crida, 
tria, etc.) 

• Oracions subordinades 
substanJves: 

- introduïdes amb que o si: elisió de la 
preposició en registres formals 

- introduïdes per com després de 
verbs de percepció (Veuràs com 
encara hi ha gent) 

- d'infiniWu: alternança de preposició 
en registres formals 

- d'infiniWu en funció d’atribut i OD 
amb preposició opcional (Ho he 
senWt a/ø dir; M'he proposat d'/ø 
aconseguir-ho; El seu objecWu és de/
ø fer la volta al món) 

EXPRESSIÓ DE L'AFIRMACIÓ, LA 
NEGACIÓ, LA INTERROGACIÓ I 
L'EXCLAMACIÓ 
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• L’oració declaraJva (afirmaJva i 
negaJva): 

- afirmació externa amb per 
descomptat, evidentment, ben segur 
que, sens dubte, etc. 

- construccions clivellades (Ser... 
que...) amb èmfasi contrasWu (És a 
tu que ho demanam; No és que no 
vulgui, és que no puc; Són ells que 
ho han de dir) 

- alternança indicaWu/subjunWu en les 
subordinades substanWves 
dependents de predicats negaWus, 
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) 

• L’oració interrogaJva: 

- interrogaWves clivellades (Qui és que 
telefona?; Com és que no veniu?; 
Quan era que hi havia vacances?; 
Què és que vols?)  

• L’oració exclamaJva: 

- ponderaWva amb com + ser + de 
(Com era de tard!; Com és 
d’impressionant!) 

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS 
LÒGIQUES 

• Conjunció: 

- coordinació amb així com 

- juxtaposició 

• Contrast: amb per comptes de 

• 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 
surWs que plou) 

• Finalitat: amb per tal de/que; a fi 
de/que 

• Connectors parentèJcs: 
(Veure llista de connectors del final 
dels conWnguts del 3r trimestre. Es 
considera important que aquest 
conWngut es treballi de bon principi i 
abasW tot el curs.)

- concordança del parWcipi amb el 
pronom femení d'OD: L'he llegida 

- daWu èWc (M'ha tret un notable) 

- concordança verb-OD en passives 
pronominals: Es venen pomes  

• Estructura dels predicats no 
verbals: concordança verb-atribut 
en oracions atribuWves reversibles: 
El problema són els renous 

• Altres predicats: pronominalització 
dels complements dels adjecWus (Hi 
és al·lèrgic; N'estava orgullós), de 
les preposicions (Li anava darrere) i 
locucions preposiWves (Hi anava en 
contra) i dels noms (En tenc proves; 
Hi té gust [per les flors]) 

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

• L’oració declaraJva (afirmaJva i 
negaJva):  

- negació d'adjecWus, parWcipis i noms 
(una quanWtat no menyspreable; els 
punts no acceptats; la no acceptació 
de la proposta,…) 

- negació expleWva obligatòria: 
comparaWves amb que no 
equivalent a del que (És més 
intel·ligent que no et penses)  

- negació expleWva opcional: amb 
noms del Wpus por, temor (Tenc por 
que això no li vagi en contra); en 
comparaWves de desigualtat (Millor 
dir-ho ara que no esperar) 

• L’oració exclamaJva: 

- de contrarietat amb què vol dir 
que... i com que... (Què vol dir que 
no vendràs!; Com que sí!)  

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS 
LÒGIQUES 

• 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)  

• Condició: condicionals reals i irreals 
amb si de cas, en cas que, sempre 
que, llevat que, mentre, posat que, 
etc.

• L’oració declaraJva (afirmaJva i 
negaJva):  

- usos de l'adverbi pas: per negar una 
suposició prèvia (No ho he dit pas); 
per negar un consWtuent (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 expleWva 
en comparaWves de desigualtat (És 
millor dir-ho ara que no pas esperar) 

• L’oració interrogaJva: 

- interrogaWves de contraexpectaWva 
amb o (O no vens, tu?) 

• L’oració exclamaJva: 

- introduïdes per un determinant 
definit: La ràbia que fa!; La gana que 
tenc! 

EXPRESSIÓ DE LES RELACIONS 
LÒGIQUES 

• Resultat: amb fins al punt que, de 
forma que, de manera que  

• Connectors parentèJcs: 

- de conWnuïtat: 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, 
magrat 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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OrtoJpogràfics

• Sistema d'escriptura 

- usos de la cursiva en referències 
bibliogràfiques o per marcar usos 
especials  

• Representació gràfica de les vocals: 

- a/e i o/u en mots sense correlat 
tònic (sergent, vernís, atordir, polir, 
robí, etc.)  

• 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 fricaWves alveolars 
darrere prefixos (contrasenWt)  

- grafia sc: escisió, resuscitar 

- ortografia ex-/es- homòfons a inici 
de mot (estranger, excessiu, etc.) 

• DiacríJcs: 

- accentuació d'adverbis en -ment, de 
compostos i abreviatures  

• Altres signes ortogràfics: 

- apostrofació o no davant sigles, 
di�ongs, enWtats o topònims amb 
arWcle, etc  

• Altres fenòmens ortogràfics: 

- contracció i apostrofació o no en 
casos especials (noms propis amb 
arWcle, sigles, etc.)  

• Puntuació: 

- ús de majúscules i minúscules en 
ntols, noms de seccions, dates, 
arWcles de topònims, etc. 

• Representació gràfica de les vocals: 

- 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 
subjunWu de poder, voler 

• Representació gràfica de les 
consonants: 

- ortografia de les nasals: casos 
especials (somnàmbul, etc.)  

- alternances en pseudoderivats 
(avortament/aborWu, calb/calvície, 
etc.)  

- ela geminada en mots derivats de 
metall, cristall, mil; en 
pseudoderivats (aixella/axil·lar) i 
culWsmes d'ús habitual 

- alternança qu/cu segons 
sil·labificació (quota/cuota) 

• DiacríJcs: 

- dièresi: regla general i regla d'estalvi 
amb els sufixos - isme, ista  

• 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'agluWnació desfiguraria la 
pronúncia i en els reduplicaWus  

• Puntuació: 

- usos de la coma: en el·lipsis, per 
evitar ambigüitats, davant 
coordinades adversaWves i 
distribuWves  

- absència de punt en sigles, ntols, 
rètols, dates, càrrecs, etc. 

• Representació gràfica de les vocals: 

- e al començament del segon 
element de mots compostos 
(poliesporWu, infraestructura, etc.) 

- alternança a/e i o/u en mots d'una 
mateixa família i en pseudoderivats 
(boca/bucal, corba/curvatura, etc.) 

• Representació gràfica de les 
consonants: 

- h intercalada en mots cultes 
(inherent, exhaurir, etc) 

- tx a inici de mot en estrangerismes 
(txec) 

- adaptació o no d'estrangerismes 
habituals: conservació o no de k, w, 
y (kiwi/vàter, vodka/estoc)  

• Altres signes ortogràfics: 

- el guionet amb prefixos que 
precedeixen sigles, majúscules, 
nombres o símbols, compostos 
sinàpWcs o amb guionet 

• Puntuació: 

- el punt i coma en enumeracions 
complexes i davant conjuncions  

- cometes per indicar senWts figurats, 
irònics, etc. 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació
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7.5. Competències i continguts socioculturals, sociolingüístics, estratègics, funcionals, discursius, 

lèxics i interculturals 

Podeu consultar la informació completa referida a les competències i als conWnguts socioculturals i sociolingüísWcs, 
estratègics, funcionals, discursius, lèxics i interculturals a l’annex 4 del Decret 34/2019, de 10 de maig. 

FonèJcs

• En general: realitzacions pròpies de 
l'àmbit general, de la varietat 
general de l'illa i de les varietats 
geogràfiques més esteses   

• Vocalisme:  

- disWnció d'obertura de les vocals 
medials  

- neutralitzacions de vocals posteriors 
àtones segons variant geogràfica de 
l'illa  

- neutralització de vocals anteriors 
àtones: vocal neutra  

- absència de di�ongs creixents tònics 
(gratuït, fuet, campió, etc.) 

DisWncions de registre:  

- canvis de Wmbre molt locals 
(calçons/colçons, queixal/quixal, 
muntanya/montanya, etc.)  

• Sil·labificació i patrons accentuals: 

- pronúncia de les sigles

• En general: realitzacions pròpies de 
l'àmbit general, de la varietat 
general de l'illa i de les varietats 
geogràfiques més esteses 

• ConsonanJsme:  

- disWnció de palatals aproximant i 
lateral: ei/ell 

- ensordiment d'oclusives i fricaWves a 
final de mot: lle[f], aca[p]  

- sonorització de fricaWves i africades 
alveolars finals de mot davant vocal 
o cons. sonora (me[z] amunt, 
aque[dz] altre[z] dos)  

- disWnció de sonoritat en casos que 
solen presentar interferència (Àsia, 
casino, frase, etc.)  

- reducció de grups consonànWcs en 
posició de coda: alts ['als], aquests 

[ǝ'kets], compte ['kontǝ]  
- disWnció de sonoritat en els grups 

[ks]/[gz] o [ts] / [dz] (taxi/èxit) 

• En general: realitzacions pròpies de 
l'àmbit general, de la varietat 
general de l'illa i de les varietats 
geogràfiques més esteses 

• ConsonanJsme:  

DisWncions de registre, com ara: 

- metàtesi o elisió de la r postoclusiva 
(pradina, poblema, etc.), excepte en 
arbre i prendre 

- v epentèWca entre vocals (lleó/llevó, 
poal/poval, etc.) - rotacisme (bisbe/
birbe, mé[z] de dos/mé[r] de dos) 

- assimilació de r bategant davant l 
(parla/pal·la)  

• Entonació: 

- de les interrogaWves de 
contraexpectaWva: to final 
ascendent-descendent (Vol dir tens 
gana?!)

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació
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7.6. Seqüenciació Avançat C1 

MES SETM. DIA DM DJ DV SESSIONS HORES

OCTUBRE 1 1, 3 U1 U1 2 4

2 8, 10 U1 U1 2 8

3 15, 17 U1 U1 2 12

4 22, 24 U1 U1 2 16

5 29 U2 FESTIU FESTIU 1 18

NOVEMBRE 6 5, 7 U2 U2 2 22

7 12, 14 U2 U2 2 26

8 19, 21 U2 U2 2 30

9 26, 28, 29 U3 U3 U3 3 36

DESEMBRE 10 3, 5 AV.1 AV.1 2 40

11 10, 12 U3 U3 2 44

12 17, 19 U3 U3 2 48

VACANCES DE NADAL

GENER 13 9, 10 U3 U4 2 50

14 14, 16 U4 U4 2 54

15 21, 23 U4 U4 2 58

16 28, 30 U4 U4 2 62

FEBRER 17 4, 6 U5 U5 2 66

18 11, 13 U5 U5 2 70

19 18, 20, 21 U5 U5 U5 3 76

20 25 U5 FESTIU FESTIU 1 78

MARÇ 21 3, 5 AV. 2 AV.2 2 82

22 10, 12 U6 U6 2 86

23 17, 19, 20 U6 U6 U6 3 92

24 24, 26 U6 U6 2 96

ABRIL 25 31, 2 U7 U7 2 100

26 7 U7 1 102

VACANCES DE PASQUA

27 21, 23, 24 U7 U7 U7 3 108

28 28, 30 U8 U8 FESTIU 2 112

MAIG 29 5, 7 U8 U8 2 116

30 12, 14 U8 U8 2 120

31 19, 21 AV.3 AV.3 2 124

32 26, 28 REVISIÓ FINAL CURS 2 128
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8. AVANÇAT C2 

8.1. Definició del nivell 

Els ensenyaments de Nivell Avançat C2 tenen com a referència el nivell C2 (Domini) del Marc Europeu Comú de 

Referència.  

Capaciten l'alumnat per comunicar-se sense cap dificultat i amb la qualitat pròpia d'un parlant culte en 

situacions d'alta complexitat en els àmbits personal, públic, acadèmic o professional, com ara cursant estudis 

d'alt nivell, parWcipar acWvament i amb desimboltura en la vida acadèmica o en entorns professionals 

complexos i exigents on calgui negociar i persuadir amb eficàcia.  

L'alumnat haurà de ser capaç d'uWlitzar l'idioma amb total naturalitat per parWcipar en tot Wpus de situacions 

que requereixin comprendre, produir, coproduir i processar una àmplia gamma de textos extensos i complexos, 

que versin sobre temes tant concrets com abstractes de caràcter general i especialitzat, dins o fora del propi 

camp d'especialització, en una gran varietat d'accents, registres i esWls i amb un repertori lèxic i estructural ric 

que inclogui expressions idiomàWques, col·loquials, regionals i especialitzades i que permeW apreciar i expressar 

maWsos subWls de significat.  

L’alumnat d’aquest nivell ha de mostrar un alt nivell de consciència pel que fa a la relació entre la llengua i la 

cultura, ser capaç de manejar tota mena de textos i d’adaptar-se a les situacions socials que puguin sorgir 

mostrant un alt grau de flexibilitat i adequació.  

8.2. Objectius dels ensenyaments del nivell 

Adquirir la capacitat de:  

‣ UWlitzar la llengua en qualsevol context, fins i tot hosWl, de manera flexible i eficaç a l’hora de formular o 

reformular idees sota  

‣ formes lingüísWques diferents, transmetent amb precisió maWsos subWls de significat a fi d’emfasitzar, 

diferenciar o eliminar l’ambigüitat.  

‣ Saber-se'n deseixir pràcWcament sense esforç amb qualsevol Wpus de text oral o escrit sobre temes 

complexos per a propòsits socials, acadèmics i professionals.  

‣ Interactuar espontàniament, amb fluïdesa i precisió, captant i uWlitzant els senyals no verbals i d’entonació 

sense un esforç aparent fins i tot en les situacions més complexes.  

‣ Mantenir un sòlid control gramaWcal, lèxic i pragmàWc d’un llenguatge complex encara que l’atenció esWgui 

pendent d’aspectes com la planificació del discurs o el manteniment de la interacció.  

‣ Adquirir uns coneixements explícits dels aspectes gramaWcals, pragmàWcs, socioculturals i sociolingüísWcs 

rellevants de la llengua i poder-los uWlitzar en reflexions o exposicions metalingüísWques.  

‣ GesWonar 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 iniciaWva pròpia.  

‣  Valorar les implicacions sociolingüísWques i socioculturals dels diferents usos lingüísWcs, les diferències 

culturals i la complexitat de les idenWtats dels interlocutors i poder fer de mediador tenint-les en compte. 
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8.3. Objectius del nivell 

ObjecJus generals ObjecJus específics

Comprensió de textos orals (CTO)

Comprendre amb total facilitat, 
independentment del canal, pràcWcament 
qualsevol interlocutor i qualsevol text oral, en 
viu o retransmès, sempre que es disposi 
d'algun temps per habituar-se a l'accent, 
reconeguent significats implícits i apreciant 
diferències subWls d'esWl, fins i tot quan: 

- el text s'arWculi a una velocitat ràpida;  

- presenW trets estructurals, lèxics o de 
pronúncia parWculars (estructures no lineals 
o formats poc usuals, col·loquialismes, 
regionalismes, argot o terminologia 
desconeguda, ironia o sarcasme, etc.);  

- versi sobre temes aliens a la pròpia 
experiència, interès o camp acadèmic, 
professional o d'especialització;  

- es doni en ambients amb renou o fins i tot 
amb so distorsionat. 

- Comprendre instruccions detallades i qualsevol tipus d'informació 
específica en declaracions i anuncis públics.  

- Comprendre qualsevol informació tècnica complexa, com ara 
instruccions de funcionament, normatives o especificacions de 
productes, serveis o procediments, coneguts o desconeguts, i sobre 
tots els assumptes relacionats, directament o indirecta, amb la pròpia 
professió o activitats acadèmiques.  

- Comprendre conferències, xerrades, discussions i debats 
especialitzats, encara que contenguin gran quantitat d'expressions 
col·loquials, regionalismes o terminologia especialitzada o poc 
habitual, entenent-ne amb detall els arguments.  

- Comprendre les interaccions i els detalls de converses i debats animats 
i extensos entre terceres persones, apreciant-ne plenament els 
matisos, els trets socioculturals del llenguatge que s'hi utilitza i les 
implicacions del que s'hi diu o s'hi insinua.  

- Comprendre i reaccionar a converses, discussions i debats extensos i 
animats en què es participa, fins i tot sobre temes acadèmics o 
professionals complexos i amb els quals hom no està familiaritzat, 
encara que no estiguin clarament estructurats i la relació entre les 
idees hi sigui implícita.  

- Comprendre i apreciar en profunditat pel·lícules, espectacles teatrals 
o d'altres tipus i programes de televisió o ràdio amb gran quantitat 
d'argot o llenguatge col·loquial, regional o expressions idiomàtiques, 
dentificant-hi detalls i subtileses, com ara actituds i relacions implícites 
entre els parlants, i apreciant al·lusions i implicacions de tipus 
sociocultural. 

Comprensió de textos escrits (CTE)

Comprendre sense dificultat, amb detall i en 
profunditat, apreciar i interpretar de manera 
críWca, una àmplia gamma de textos extensos 
i complexos  

- tant literaris com tècnics o d'altra índole;  

- contemporanis o no;  

- en què s'uWlitzi un llenguatge especialitzat, 
jocs de paraules, una gran quanWtat d'argot, 
col·loquialismes, expressions idiomàWques, 
regionalismes o altres trets idiosincràWcs;  

- que puguin contenir judicis de valor velats o 
en els quals gran part del missatge s'expressi 
de manera ambigua.  

- apreciant disWncions subWls d'esWl i 
significat, tant implícit com explícit;  

- amb l'ús esporàdic del diccionari, si cal.

- Comprendre qualsevol tipus d'informació pública, instrucció o disposició 
que pugui interessar a un mateix o a d'altres, inclosos els aspectes 
subtils i els que se'n puguin derivar.  

- Comprendre la informació i les implicacions d'instruccions, normatives, 
ordenaments, codis, contractes o altres textos legals complexos 
referents al món professional o acadèmic i al propi camp 
d'especialització.  

- Comprendre tot tipus de text producte de l'activitat professional o 
acadèmica (com ara actes, resums, conclusions, informes, projectes i 
treballs de recerca) o qualsevol document d'ús intern o de comunicació 
pública que hi correspongui.  

-  Comprendre informació detallada en textos extensos i complexos en 
l'àmbit públic, social i institucional (com ara informes amb dades 
estadístiques), identificant-hi actituds i opinions implícites i apreciant les 
relacions, al·lusions i implicacions de tipus sociopolític, socioeconòmic o 
sociocultural.  

- Comprendre la informació, les idees i les implicacions de qualsevol 
material bibliogràfic de consulta o referència de caràcter especialitzat 
acadèmic o professional.  

- Comprendre tot tipus de publicacions periòdiques de caràcter general o 
especialitzat dins la pròpia àrea professional, acadèmica o d'interès. 
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- Comprendre les idees i postures expressades en editorials, articles de 
fons, ressenyes i crítiques, o en altres textos periodístics de certa 
extensió, tant de caràcter general com especialitzat.  

- Comprendre qualsevol tipus de correspondència personal i formal 
pública, institucional, acadèmica o professional, inclosa la que versa 
sobre assumptes especialitzats o legals, identificant-hi matisos com les 
actituds, els nivells de formalitat i les postures, tant explícites com 
implícites.  

- Comprendre i interpretar de manera crítica textos literaris extensos de 
qualsevol gènere, tant clàssics com contemporanis, apreciant-hi 
recursos literaris, trets d'estil, referències contextuals (culturals, 
sociopolítiques, històriques o artístiques) i les seves implicacions. 

Producció i coproducció de textos orals (PCTO)

Produir i coproduir, amb naturalitat, 
comoditat, desimboltura, flexibilitat i fluïdesa, 
textos orals: 

- extensos i detallats;  

- formalment correctes i sovint destacables;  

- per comunicar-se en qualsevol Wpus de 
situació de la vida personal, social, 
professional i acadèmica;  

- adaptant amb total eficàcia l'esWl i el registre 
als diferents contextos d'ús;  

- sense errors, llevat d'algun lapsus linguae 
ocasional;  

- mostrant gran flexibilitat en l'ús d'un ric 
repertori d'expressions, accents i patrons 
d'entonació que permeWn transmetre amb 
precisió maWsos subWls de significat. 

- Fer declaracions públiques fent servir l'entonació per transmetre amb 
precisió matisos de significat.  

- Realitzar presentacions convincents davant col·legues experts i pronunciar 
conferències, ponències o xerrades, extenses, ben estructurades i 
detallades sobre assumptes i temes públics o professionals complexos, 
demostrant seguretat i adaptant el discurs amb flexibilitat a les necessitats 
dels oients i fent front amb èxit a preguntes difícils, imprevisibles i fins i 
tot hostils.  

- Pronunciar conferències o impartir seminaris sobre temes i assumptes 
acadèmics complexos davant un públic que no coneix el tema, amb 
seguretat i eloqüència, adaptant-se a l'auditori i deseixint-se sense  

- cap dificultat davant qualsevol pregunta o intervenció del  públic.  

- Participar amb total desimboltura en entrevistes, com a entrevistador o 
com a entrevistat, amb autoritat i fluïdesa, mostrant domini de la situació 
i capacitat de reacció i improvisació.  

- Realitzar i gestionar amb total eficàcia operacions i transaccions 
complexes, fins i tot delicades, davant institucions públiques o privades i 
negociar amb arguments ben organitzats i persuasius les relacions amb 
particulars i entitats i la solució dels conflictes que hi sorgesquin.  

- Conversar còmodament i adequada, sense cap limitació, en tot tipus de 
situacions de la vida social i personal, amb domini de tots els registres i ús 
adequat de la ironia i els eufemismes.  

- Participar en reunions, seminaris, discussións, debats o col·loquis formals 
sobre assumptes complexos de caràcter general o especialitzat, 
professional o acadèmic, fins i tot si es porten a terme a velocitat molt 
ràpida, fent servir arguments clars i persuasius, matisant amb precisió per 
deixar clars els propis punts de vista i sense cap desavantatge respecte als 
altres parlants. 

Producció i coproducció de textos escrits (PCTE)

Produir i coproduir, independentment del 
suport textos escrits de qualitat: 

- sense errors, llevat d'alguna relliscada de 
caràcter Wpogràfic; 

- sobre temes complexos i fins i tot de Wpus 
tècnic; 

- Prendre notes i apunts detallats i fidedignes en reunions, seminaris, 
cursos o conferències, fins i tot mentre s’hi continua participant 
activament, reflectint tant les paraules utilitzades pel parlant com les 
implicacions, al·lusions o inferències del que diu.  

- Negociar el text d’acords, resolucions, contractes o comunicats, 
modificant esborranys i fent correcció de proves.

ObjecJus generals ObjecJus específics
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- amb un esWl adient i eficaç i una estructura 
lògica que ajudi el lector a idenWficar i 
retenir les idees i els aspectes més 
significaWus; 

- en els quals es transmeWn amb precisió 
maWsos subWls de significat, inclosos els 
usos al·lusius;  

- i fins i tot a velocitat ràpida en temps real.

- Escriure ressenyes, informes o articles complexos que presenten una 
argumentació o una apreciació crítica de textos tècnics d’índole 
acadèmica o professional, d’obres literàries o artístiques, de projectes 
d’investigació o treball, o de publicacions i altres ressenyes, informes o 
articles escrits per altres. 

- Escriure informes, articles, assajos, treballs d’investigació i altres textos 
complexos de caràcter acadèmic o professional en què es presenta el 
context, el rerefons teòric i la literatura precedent; s’hi descriuen els 
procediments de treball; s’hi fa un tractament exhaustiu del tema; s’hi 
incorporen i resumeixen opinions d’altres; s’hi inclouen i avaluen 
informació i fets detallats i s’hi presenten les conclusions pròpies de 
manera adequada i convincent i d’acord amb les convencions, 
internacionals o de la cultura específica, corresponents a aquest tipus 
de textos.  

- Escriure cartes o missatges personals en què hom s’expressa d’una 
manera deliberadament humorística, irònica o ambigua.  

- Escriure correspondència formal complexa, clara, exempta d’errors i ben 
estructurada, ja sigui per sol·licitar alguna cosa, demanar o oferir serveis 
a clients, superiors o autoritats, adoptant les convencions estilístiques i 
de format que requereixen les característiques del context específic.

Medicació lingüísJca oral i escrita (ML)

Mediar entre parlants de la llengua meta o de 
diferents llengües per traslladar pràcWcament 
qualsevol mena de:  

- reconeguent significats implícits;  

- apreciant diferències d'esWl;  

- ense dificultat, adaptant amb total eficàcia 
l'esWl i el registre als diferents contextos 
d'ús;  

- mostrant una riquesa d'expressió i un accent 
i entonació que permeWn transmetre amb 
precisió maWsos subWls de significat;  

- fins i tot quan el text s'arWculi a una velocitat 
molt alta o presenW trets estructurals, lèxics 
o de pronúncia o d'escriptura idiosincràWcs 
(com ara regionalismes, llenguatge literari o 
lèxic especialitzat). 

- Traslladar oralment o per escrit amb la precisió necessària el sentit 
general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més 
rellevants i les opinions i actituds tant implícites com explícites, així com 
les implicacions possibles, de textos orals o escrits d’una alta complexitat 
estructural o conceptual, o que presentin trets idiosincràtics 
(regionalismes, llenguatge literari, lèxic especialitzat, etc.), identificant-hi 
les diferències d’estil i registre, així com matisos d’intencionalitat.  

- Parafrasejar i resumir en forma oral informació i idees provinents de 
diverses fonts, reconstruint arguments i fets amb la precisió deguda, de 
manera coherent i sense ometre-hi detalls importants ni incloure-hi 
detalls o elements innecessaris, amb naturalitat i eficàcia.  

- Fer una interpretació simultània sobre una àmplia sèrie d’assumptes 
relacionats amb l’especialitat pròpia en diversos àmbits, traslladant amb 
la precisió suficient subtileses de registre i estil.  

- Mediar amb eficàcia i naturalitat total entre parlants de la llengua meta o 
de diferents llengües, en qualsevol situació, fins i tot de caràcter delicat o 
conflictiu, tenint en compte les diferències i les implicacions 
sociolingüístiques i socioculturals, i reaccionant-hi en conseqüència.  

- Prendre notes escrites detallades per a tercers, amb una precisió i una 
estructuració notables, durant una conferència, una reunió, un debat o un 
seminari estructurats clarament i sobre temes complexos dins o fora del 
camp d’especialització propi.  

- Parafrasejar i resumir en forma escrita, amb correcció i eficàcia total, de 
manera coherent i sense incloure-hi detalls irrellevants, informació i idees 
contingudes en diverses fonts, traslladant-hi de manera fiable informació 
detallada i arguments complexos.  

- Traduir, amb l’ajuda de recursos específics, fragments extensos de textos 
complexos estructuralment i conceptualment, fins i tot de tipus tècnic, 
sobre temes generals i específics de l’interès propi, tant dins com fora del 
camp propi d’especialització, traslladant-hi de manera fiable el contingut 
de la font i respectant-ne en la mesura que es pugui els trets característics 
(p. e. estilístics, lèxics o de format).

ObjecJus generals ObjecJus específics
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8.4. Continguts 

Els components textuals, els conWnguts temàWcs i els conWnguts gramaWcals i lèxics estan detallats a 
conWnuació. 

8.4.1. Propietats textuals 

Adequació Coherència Cohesió

• A la situació comunicativa: 
anàlisi de la situació en què es 
produeix el text; elecció del 
registre; punt de vista adoptat 
per l’emissor segons el seu 
propòsit comunicatiu; 
especificitat del lèxic segons el 
tema i destinatari. 

• Adequació al tipus de text: 
convencions i disposició pròpies 
dels textos que es treballen. 

• Expressió extensa i espontània 
amb fluïdesa natural. 

• Els procediments de composició 
i derivació del lèxic com a 
recursos de variació en un text. 

• Estil i modalització: tractament 
objectiu o subjectiu de la 
informació. Procediments de 
modalització (adverbis que 
expressin el grau d’intensitat, 
proposicions restrictives, etc.).

• Selecció de la informació mesurant-ne 
la quanWtat i la qualitat.  

• Evitació de l’excés d’incisos explicaWus i 
de repeWcions innecessàries o d’idees 
irrellevants.  

• Ús d’una estructura textual  lògica per 
evitar incoherències.  

• Les convencions de la composició de 
temes complexos: recalcalment d’idees 
principals, ampliació i defensa dels 
punts de vista de manera elaborada, 
amb idees complementàries, 
jusWficacions i exemples perWnents, per 
arribar a una conclusió apropiada.  

• Selecció, ordre i agrupació de les idees 
per tal que hi hagi una progressió 
temàWca: progressió lineal 
(desenvolupament lògic de la 
informació), progressió de tema 
constant (repeWció periòdica del tema 
triat), o progressió de temes derivats 
(successió de temes consecuWus que 
són derivats dels altres).

• La concordança com a factor de cohesió 
textual: noms col·lecWus, adjecWus amb 
més d’un substanWu... 

• La connexió en oracions d’estructura 
simple i complex: d’oracions i sintagmes 
mitjançant conjuncions i loc. conjunWves; 
els pronoms relaWus, els sintagmes 
preposicionals, adverbials i oracions que 
funcionen com a organitzadors del 
discurs... 

• Domini de les arWculacions gramaWcals:  
• Ús de tots els connectors per indicar 

clarament la relació entre les idees. 
• Ús de tots els mecanismes de referència: 

dícWcs (pronoms i adverbis amb referents 
dins el text: jo, tu; demà, aquí, etc.) i 
anàfores (repeWció d’un element a través 
de pronoms, sinònims, etc.); ha de poder 
puntuar bé el text.  

• L’entonació i els espais de silenci com a 
elements discursius de cohesió.  

• La corba melòdica de l’oració com a mitjà 
d’expressió de maWsos subWls de 
significat.
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8.4.2. Tipologies textuals 

Text descripJu

Adequació Coherència Cohesió

• Objectivitat i 
subjectivitat en textos 
descriptius.

• Ordre de presentació de la 
informació: de més general a 
més concret, d’esquerra a 
dreta, de dalt a baix... 

• Descripció objectiva o 
subjectiva.

• Expressió de la referència espacial d’un element: adverbis i loc. 
adverbials de lloc, preposicions que introdueixen CC de lloc, ús 
dels verbs ser i estar, haver-hi. 

• Adv. de manera, ús de quantificadors: molt, bastant, força, gaire; 
adv.  en –ment. 

• Oracions de relatiu. 

• Oracions juxtaposades i coordinades. 

• Elements anafòrics: pronoms personals, possessius, demostratius, 
relatius; repetició, sinonímia, hiponímia, contrast...

• Receptius: descripcions de persones, paisatges, de la flora i la fauna d’un lloc,  reportatges o documentals... 

• Productius: descripcions de persones, paisatges, passatges descriptius en altres tipus de textos.

Text narraJu

Adequació Coherència Cohesió

• Punt de vista adoptat 
per l’emissor en els 
textos narratius: 
intern o extern, 
objectiu, omniscient. 

• La combinació d’estil 
directe i indirecte com 
a recurs estilístic.

• Selecció de la informació segons el propòsit 
comunicatiu i el punt de vista adoptat per 
l’emissor. 

• Estructura: plantejament, nus, desenllaç. 

• Ordre de la informació: diferència entre l’ordre real 
dels esdeveniments i l’ordre escollit per presentar 
els fets (presentació lineal, narració de dues 
històries en paral·lel, començar per la situació final 
i acabar pels fets que l’han originada...)

• Expressió temporal: aspecte perfectiu i 
imperfectiu del verb, adverbis i locucions 
adverbials de temps, oracions temporals. 

• Correlació dels temps verbals. 

• Connectors per expressar la successió 
temporal dels esdeveniments. Expressió de 
temps i causa. 

• Referència (pronoms febles, relatius, 
possessius), repetició lèxica, sinonímia.

RecepJus: pel·lícules, llibres de lectura, obres de teatre; presentacions formals de conferenciants, d’actes públics...  

ProducJus: resums de pel·lícules, de llibres de lectura, ressenyes d’obres de teatre; presentacions formals  de 
conferenciants, d’actes públics...

Text predicJu

Adequació Coherència Cohesió

• Convencions pròpies del gènere.  

• Especificitat del lèxic. 

• Expressió de l’objectivitat i de la 
subjectivitat.

• Ordre i estructura de la informació. • Trets característics: ús del temps de futur 
(simple i compost), verbs amb significat 
predictiu, verbs de suposició o incertesa... 

• Temps hipotètic en subjuntiu. 

• Expressions de seguretat, dubte, desig....  

• Construccions impersonals.

• Receptius: programes o articles d’economia, de medi ambient... 
• Productius:  previsions econòmiques, personals, mediambientals...
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Text explicaJu

Adequació Coherència Cohesió

• Tractament objectiu de 
la informació. 

• Estil distanciat 
(impersonal). 

• Estratègies discursives: 
definició, 
exemplificació a partir 
de coses concretes, 
analogia, reformulació, 
citacions... 

• Claredat i concisió.

• Selecció de la informació 
segons el propòsit 
comunicatiu, les 
pressuposicions, el 
coneixement compartit 
entre emissor i receptor. 

• Estructura: presentació, 
desenvolupament, 
conclusió. La progressió 
temàtica pot ser lineal o 
de tema derivat.

• Present d’indicatiu (temps més atemporal). 

• Adjectius especificatius o classificatius (no valoratius) per garantir 
neutralitat. 

• Connectors per introduir oracions causals, il·latives, finals, 
condicionals, concessives... 

• Verbs explicatius. 

• Repetició de paraules, sinònims, hiperònims,  

• Oracions de relatiu: que. 

• Reflexiu es. Formes impersonals: hom. 

• Puntuació, procediments tipogràfics: negreta, cursiva, cometes.... 

• Guionets: incisos i aclariments. 

• Polisèmia i homonímia.

• Receptius: articles, documentals i reportatges informatius i divulgatius sobre temes generals o específics. 
• Productius: articles informatius i divulgatius sobre temes generals o específics

Text argumentaJu

Adequació Coherència Cohesió

• Marques que reflecteixen 
l’actitud del parlant respecte 
d’allò que diu. Modalitat 
oracional. 

• Estratègies discursives: 
interrogació retòrica, 
exemplificació, anticipació i 
repetició, relat d’una 
experiència personal, al·lusió a 
elements culturals  de 
coneixement entre els 
interlocutors...

• Selecció de la informació segons el 
propòsit comunicatiu, les pressuposicions, 
el coneixement compartit entre emissor i 
receptor. 

• Estructura: introducció, nucli (arguments i 
contraarguments) i conclusió. 

• Progressió temàtica:  

• Arguments ordenats de més fort a 
més feble o a l’inrevés. 

• Articulació entre informació coneguda 
o represa i informació nova (tema i 
rema). 

• Segmentació en paràgrafs.

• Verbs i mots valoratius. 

• Verbs de causalitat o conseqüència: causar, 
provocar.... Verbs dicendi: dir, afirmar, 
declarar, estimar... 

• Modalitat oracional: assertiva i interrogativa. 

• Marques d’ordre per introduir paràgrafs. 

• Cometes per a les citacions. 

• Interrogació retòrica. 

• Guionets per introduir un matís més 
subjectiu, una ironia.... 

• Recursos retòrics: metàfores, perífrasis, 
repeticions, sinonímia...

RecepJus: editorials, arWcles d’opinió, cartes al director, críWques i comentaris de pel·lícules, obres de teatre, llibres de 
lectura, discursos, conferències... 

ProducJus:  editorials, arWcles d’opinió, cartes al director, críWques i comentaris de pel·lícules, d’obres de teatre, de llibres 
de lectura, discursos, conferències, exposicions en debats i taules rodones, intervencions en reunions formals...

Text instrucJu

Adequació Coherència Cohesió

• Convencions pròpies del 
gènere.  

• Especificitat del lèxic. 

• Expressió de l’objectivitat i de la 
subjectivitat.

• Ordre i estructura de la 
informació.

• Trets característics: ús del temps de futur (simple i compost), 
verbs amb significat predictiu, verbs de suposició o incertesa... 

• Temps hipotètic en subjuntiu. 

• Expressions de seguretat, dubte, desig....  

• Construccions impersonals.

• Receptius: programes o articles d’economia, de medi ambient... 
• Productius:  previsions econòmiques, personals, mediambientals...
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8.4.3. Textos funcionals 

Cartes administraJves i comercials adreçades a parJculars

Adequació Coherència Cohesió

• Disposició i elements propis. Fórmules 
de salutació i comiat formals.  To 
formal. 

• Precisió lèxica.  
• Objectivitat de la redacció. 

• Estructura lògica: introducció, 
desenvolupament i conclusió (en 
paràgrafs diferents). 

• Fraseologia estereotipada en la 
introducció i en la conclusió: (Ens plau 
comunicar-vos...). 

• Informació clara i detallada en paràgrafs 
diferents.

• Convencions: majúscules i minúscules. 
Elements de cohesió: 
pronominalitzacions, sinonímia, 
connectors...). 

• Persones gramaticals (emissor i 
destinatari).

L'informe

Adequació Coherència Cohesió

• Disposició i elements propis. 
• To neutre, objectiu i impersonal.

• Exposició de cada idea en paràgrafs 
diferents. 

• Descripció sintètica dels fets i dels 
fonaments de dret.

• Puntuació. 
• Reflexiu es. Formes impersonals. 
• Oracions consecutives.

El currículum

Adequació Coherència Cohesió

• Estructura i parts de l’escrit. 
• Redacció: breu, clara, precisa i 

esquemàtica.

• Selecció de la informació. Dades 
complementàries.

• Principals convencions: cursiva, 
majúscules i minúscules.

La sol·licitud

Adequació Coherència Cohesió

• Disposició i elements propis. Adreçada 
a un òrgan, centre, unitat 
administrativa.... 

• Tractament impersonal de la 
informació. To respectuós.

• Exposició de cada idea en paràgrafs 
diferents. Concreció en el que es 
demana.

• Puntuació. 
• Reflexiu es. Formes impersonals. 
• Oracions subordinades introduïdes per 

que.

La convocatòria de reunió

Adequació Coherència Cohesió

• Disposició i elements propis.  
• Fórmules pròpies. 
• To neutre, objectiu i impersonal.

• Redacció esquemàtica. • Formes impersonals. 
• Puntuació.

L’acta de reunió

Adequació Coherència Cohesió

• Disposició i elements propis.  
• Fórmules pròpies. 
• To neutre, objectiu i impersonal.

• Redacció esquemàtica (llevat de casos 
de caràcter polític o de gran 
transcendència).

• Formes impersonals. 
• Puntuació.
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8.4.4. Continguts ortogràfics i fonètics, morfosintàctics, lèxics, recursos retòrics i lingüístics 

FonèJcs

• Aplicació dels criteris d’elocució estàndard. Usar adequadament les formes pròpies de l’àmbit general i les formes de l’àmbit 
restringit en funció del context, del gènere textual i de les varietats funcionals pertinents (formals i informals).  

• Processos fonològics que afecten les vocals (elisions i sinalefes) i les consonants (sonoritzacions, assimilacions i geminacions). 
Enllaços sintàctics. 

• Posició correcta de l'accent en mots estrangers adaptats (handicap).

Ortogràfics

EL SISTEMA VOCAL·LIC 

Ortografia de a i e àtones 
• Mots cultes i derivats formats a partir de mots grecs i llatins: 

astigmatisme, arteriosclerosi, biosfera, cardiospasme. 

• Mots compostos en què el segon element comença per e: 
autoescola, infraestructura, poliesportiu. barbaespès, 
antiestàtic, teleespectador, semiesfera... 

Ortografia de o i u àtones 
• Paraules cultes. 

• Mots invariables acabats en –us: anus, fetus, focus, porus, 
rictus, tètanus… 

• Derivats o pseudoderivats. 

EL SISTEMA CONSONÀNTIC 
• Domini ampli i aprofundit del sistema consonàntic fins i tot 

en paraules de complexitat ortogràfica. 

• Ortografia de la s intervocàlica darrere de 
prefixos(contrasentit, resseguir).  

• Accentuació dels principals estrangerismes adaptats (per 
càpita, currículum). 

• Reforç en e de paraules que comencen per s aspirada 
(escàner, estand). Criteri per a l’adopció de manlleus. 
Conservació o adaptació de les grafies w, k (vamba, 
waterpolo, watt, hawaià, kuwaitià, aquelarre, búnquer). 
Doble forma amb els derivats de quilo: quilocaloria/
Kilocaloria. 

MAJÚSCULES I MINÚSCULES: FUNCIÓ DISTINTIVA DE LES 
MAJÚSCULES 
Les majúscules en casos especials 
• Institucions, organismes, entitats i òrgans, tractaments 

protocol·laris, documents oficials, títols d’obres de creació, 
noms de ciències i disciplines tècniques. 

ABREVIATURES, SIGLES I FORMATS TIPOGRÀFICS 
• Creació d’abreviatures més usuals per suspensió (pàg.) o 

omissió (Sr.). Accentuació d’abreviatures. 

• Sigles més habituals (PNB, EUA, GEC, PPCC). Absència de 
marca de pluralització.

• Cursiva: en títols d’obres d’art, pel·lícules, publicacions, etc.; 
en sobrenoms o pseudònims que acompanyen el nom: 
Miquel Calzada, Mikimoto, etc. 

SIGNES ORTOGRÀFICS 
Apostrofació o contracció de l’arJcle. Casos especials. 
• L’article dels topònims, de les sigles.  

• Apostrofació de la preposició de davant de paraules en 
cursiva o entre cometes i de topònims amb article no 
catalanitzat  (l’autor d’El quadern gris, la història d’El 
Álamo). 

• No contracció de les preposicions a i per amb els articles de 
títols o noms d’entitats (treballa a El Corte Inglés). 

Accent gràfic. Casos especials. 
• En adverbis acabats en –ment. 

• En paraules compostes amb guió i sense guió. 

• En mots cultes habituals. 

• En mots que admeten dues possibilitats (poliedre o 
políedre) 

• Accents diacrítics poc freqüents (sèu/seu...). 

Dièresi. Casos especials.  
• En la síl·laba àtona per marcar hiatus (diürètic) i en 

cultismes derivats acabats en –tat, -al, -itzar, -esa 
(romboïdal).  

SIGNES DE PUNTUACIÓ 
• Domini de les regles avançades d’ús dels signes de 

puntuació: punt, coma, punt i coma, dos punts, punts 
suspensius, parèntesis, barra inclinada, asterisc, claudàtors. 

El guió 
• En incisos. 

• Ús del guió en compostos i derivats.  

• Divisió de paraules al final de línia. 

• Dígrafs separables i inseparables.  

• Canvi del punt de la l·l pel guió. 
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MorfosintàcJcs

ORACIÓ SIMPLE 
• Oracions impersonals: a) en tercera persona del plural, b) 

amb subjecte hom/un hom. 

• Oracions enunciatives negatives amb reforç de la negació: 
ningú no ho sabrà. 

• Oracions impersonals 

• Passiva reflexa. 
• Impersonal amb es. 

• Dislocacions a la dreta i a l'esquerra: pronominalització, 
concordança i ús de la coma.  

ORACIÓ COMPOSTA 
• Coordinació i juxtaposició 

• Copulatives, disjuntives, distributives, adversatives, 
il·latives. 

• Subordinació: subordinants. 

• Conjuncions i locucions conjuntives: causals, condicionals, 
concessives, modals, finals, temporals. 

• Subordinades relatives 

• Amb el relatiu neutre: la qual cosa / cosa que. 
• Amb el relatiu possessiu: de la qual / del qual. 
• Relatiu en què/ en el qual (sentit locatiu no clar): La 

reunió en què/en la qual es va discutir aquell tema. 
• Relatiu adjectiu (Han recaptat una suma important, la 

qual suma/suma que…) 

EL SINTAGMA NOMINAL 

El substanJu 

• Gènere: 

• Paraules amb doble gènere i significat diferent (ordre, 
vocal, cremallera). 

• Remarques sobre el gènere d’alguns substantius. 
Substantius amb doble forma: crisma, esfinx, etc. Doble 
gènere dels substantius acabats en –or (estupor, furor, 
rigor, etc.) 

• Usos no sexistes del llenguatge (l’alumnat, el 
professorat). 

• Nombre:  

• Substantius monosíl•labs o plans que afegeixen -s per al 
plural: hèlixs, còdexs, esfinxs, apèndixs, índexs… 

• Pluralització del primer element en compostos sinàptics 
(vagons restaurant). 

Els pronoms personals forts 

• El tractament personal formal (vós/vostè). 

• El plural de modèstia (nosaltres en comptes de jo). 

• Correcció de l’abús dels pronoms (substitució per pronoms 
febles o eliminació): Té molts recursos i  hi confia per tirar 
endavant.

• Els pronoms indefinits: altri,  hom o un hom, en tal i en tal 
altre. 

• Els pronoms interrogatius. 

Els determinants 
• Correcció del lo neutre. Construccions amb article i/o amb 

altres estructures habituals amb funció abstractiva o 
intensiva (com més aviat millor, al més aviat possible, el més 
net possible). 

• Article personal: absència en registres formals; variació 
geogràfica. 

• Demostratius i possessius. 
• Quantificadors: numerals: morfologia i ús dels ordinals, 

cardinals, partitius (quarter, milè o mil·lèsim), col·lectius 
(miler/milenar, etc.) i múltiples (sextigemin, septigemin, 
triple/a, quàdruple, etc.). 

• Quantitatius: bastant/s; invariables: prou, massa, força; ús 
de gaire en oracions negatives, interrogatives i condicionals. 

• Posició dels elements del sintagma.  

• Concordança.de l’adjectiu que afecta més d’un substantiu o 
de diversos adjectius que afecten un substantiu. 

• Indefinits. 

EL SINTAGMA ADJECTIVAL 

• Gènere i nombre: casos d’intercalació de u semiconsonant 
(ventríloc/ventríloqua). Adjectius d’una terminació o 
invariables (procliu, rude, inerme...) i adjectius variables 
(inert/a, somnolent/a…) 

• Modificació del nucli. 
• Posició dels elements del sintagma.  
• Seqüències d’adjectius qualificatius dins del sintagma 

adjectival. 
• Concordança. 
• De l’adjectiu que afecta més d’un substantiu o de diversos 

adjectius que afecten un substantiu. 

SINTAGMA VERBAL 

El verb 
• Concordança 

• Formes no personals 

• Correcció de l’expressió de + infinitiu amb valor 
condicional: (*D’haver-m’ho dit, hi hauria anat). 

• Infinitiu independent amb reforç verbal davant:  (*Dir 
que per Cal dir que…) 

• Ús i restriccions del gerundi.
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• Morfologia del verb. 

• Variants geogràfiques i formes normatives. 

• Transitivitat i règim verbal. 

• Verbs amb significat diferent segons l’ús transitiu o 
intransitiu: al·ludir, cessar, complir, argumentar… 

• Temps i aspecte  

• Modalitat. Verbs que admeten la forma pura i la forma 
incoativa: (acudir, arrupir-se, brunzir, consumir, resumir, 
mentir, vestir, presumir...). Variació geogràfica.  

• Perífrasis verbals: 

• De probabilitat: Poder + que + verb (en subjuntiu). 

• Adv. de probabilitat + verb (en indicatiu) 

• Verbs defectius: caldre, raure i lleure. 

• Usos dels verbs ser i estar. 

• Veu (activa i passiva): la veu passiva reflexa. 

Pronoms febles 

• Formes reforçades, elidides, plenes i reduïdes. 

• Pronominalització de totes les funcions sintàctiques.  

• Combinacions binàries. 

• Concordança del participi amb el pronom feble acusatiu. 

SINTAGMA ADVERBIAL 

• Tipus d’adverbis i locucions adverbials. 

• Adverbis i locucions adverbials de lloc (onsevulga, a les 
envistes, a l’entorn, etc.) 

• Adverbis i locucions adverbials de manera (ensems, 
exprés, dempeus, arran, a balquena, a doll, a cau 
d’orella, a contracor, etc.). 

• Adverbis i locucions adverbials de temps (adesiara, 
antany, suara, tantost, cap al tard, a les acaballes, etc.) 

• Adverbis i locucions adverbials de quantitat (si fa no fa, 
pel cap baix, fora mida, quelcom, etc.) 

• Adverbis i locucions adverbials d’afirmació: prou, fins i 
tot, àdhuc, sens dubte, etc. 

• Adverbis de simultaneïtat: ensems… 

• Adverbis oracionals. 

• Modificació del nucli 

• Consolidació de l'ús d'adverbis de grau amb adverbis de 
manera: molt, força, bastant, prou,massa, gens, gaire. 

• Posició dels elements dins el S. Adv. 

• Seqüència d’adverbis en –ment.

SINTAGMA PREPOSICIONAL 

• Nucli: preposició  

• Formes (simples i compostes) i locucions preposicionals.  

• Usos i funcions de les preposicions i locucions 
preposicionals. 

• Preposició de optativa per introduir el complement directe 
de verbs de voluntat, intenció, projecte, desig, acció 
voluntària: Li aconsellarem d’anar-hi tot d’una. 

• Per introduir el CD de pronoms indefinits: ningú, tots/totes, 
tothom...  

• Per introduir el CN: esment de, diferent de… 

• Estructura del sintagma preposicional. 

• Caiguda de la preposició. 

• Canvi de preposició amb i en  per la preposició a davant 
infinitiu, darrere verbs i adjectius. Casos admissibles 
amb la preposició amb: haver-n’hi prou amb + inf., tenir-
ne prou amb + infinitiu. 

• Ordre del sintagma preposicional amb coincidència de 
preposicions: (*amb o sense gas? per amb gas o sense?) 

• Verbs de règim preposicional.
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8.5. Competències i continguts socioculturals, sociolingüístics, estratègics, funcionals, discursius, 

lèxics i interculturals 

Podeu consultar la informació completa referida a les competències i als conWnguts socioculturals i sociolingüísWcs, 

estratègics, funcionals, discursius, lèxics i interculturals a l’annex 4 del Decret 34/2019, de 10 de maig. 

Lèxics

En aquest nivell l’alumnat s’ha d’expressar amb bona 
precisió lèxica i ha d’uWlitzar amb consistència un 
vocabulari correcte i adequat. Ha de dominar un repertori 

lèxic molt ampli, que comprèn expressions idiomàWques i 
col·loquials, i ha de demostrar tenir consciència dels graus 
de connotació semànWca, així com de l’adequació a la 

formalitat del discurs i dels usos intencionats de canvi de 
registre.  

Els camps semànWcs sobre els quals versaran les 

produccions orals i escrites són els següents:

• Llei, crim i delicte 

• Serveis per a la ciutadania 

• Esdeveniments i personatges destacats 

• La família i les diverses organitzacions familiars  

• El món del treball 

• L’educació 

• El medi ambient 

• La salut física i mental 

• Oci i cultura 

• La publicitat i el consumisme 

• Ciència i tecnologia

Retòrics i lingüísJcs

• Sinonímia, antonímia i hiponímia. 

• Derivació i composició. 

• Recursos per evitar mots crossa. 

• Eliminació d’interferències.

• Locucions, frases fetes i refranys. 

• Abreviatures i símbols. 

• Metàfores, comparacions, metonímies...  

• Neologismes més habituals

Socioculturals

REFERENTS CULTURALS 

Coneixements generals sobre els països de parla 
catalana 
• Clima, trets geogràfics, fauna i flora. 
• Població: corrents migratoris i festes populars. 
• Formes de govern. Organització territorial i administrativa. 
• Economia. 
• Medicina i sanitat. 
• Educació. 
• Mitjans de comunicació i de transport. 
• Religió. Implicació social. Festes religioses. 
• Política lingüística. 

Història 
• Història i literatura. 
• Esdeveniments socials i culturals i personatges d’aquest 

món.

SABERS I COMPORTAMENTS SOCIOCULTURALS 

Condicions de vida i organització social 
• Identifiació personal. 
• La unitat familiar. 
• Calendari. 
• Plata típics i begudes. 
• Treball. 
• Activitats d’oci. 
• Hàbits de consum. 
• Festes, cerimònies i celebracions. 

Relacions interpersonals 
• Relacions sentimentals, familiars i d’amistat. 
• Relacions entre classes socials i generacions. 
• Relacions amb l’autoritat i amb l’Administració. 
• Relacions amb els companys de feina. 
• Relacions en l’àmbit educatiu.
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8.6. Seqüenciació Avançat C2 

1r trimestre

MorfosintàcJcs FonèJcs i ortogràfics Lèxics

• Paraules amb doble gènere i significat 
diferent . Remarques sobre el gènere 
d’alguns substantius. Substantius amb 
doble forma. Doble gènere dels substantius 
acabats en –or. Usos no sexistes del 
llenguatge. 

• Substantius monosíl•labs o plans que 
afegeixen -s per al plural. 

• Pluralització del primer element en 
compostos sinàptics (vagons restaurant). 

• Gènere i nombre de l’adjectiu: Casos 
d’intercalació de u semiconsonant. 
Adjectius d’una terminació o invariables i 
adjectius variables. Modificació del 
nucli.Posició dels elements del sintagma. 
Seqüències d’adjectius qualificatius dins del 
sintagma adjectival. Concordança. De 
l’adjectiu que afecta més d’un substantiu o 
de diversos adjectius que afecten un 
substantiu. 

• Pronoms febles: Formes reforçades, 
elidides, plenes i 
reduïdes.Pronominalització de totes les 
funcions sintàctiques. Combinacions 
binàries, ternàries i quaternàries (Se me 
n’hi posa). Limitacions a la 
pronominalització. Concordança del 
participi amb el pronom feble acusatiu. 

• Preposició de optativa per introduir el 
complement directe de verbs de voluntat, 
intenció, projecte, desig, acció voluntària. 
Per introduir el CD de pronoms indefinits. 
Per introduir el CN. Estructura del sintagma 
preposicional.

• Ortografia de o i u àtones: Paraules 
cultes. Mots invariables acabats en –us. 
Derivats o pseudoderivats. 

• Accentuació dels principals 
estrangerismes adaptats (per càpita, 
currículum). 

• Reforç en e de paraules que comencen 
per s aspirada (escàner, estand). Criteri 
per a l’adopció de manlleus. Conservació 
o adaptació de les grafies w, k (vamba, 
waterpolo, watt, hawaià, kuwaitià, 
aquelarre, búnquer). Doble forma amb 
els derivats de quilo: quilocaloria/
Kilocaloria. 

• Majúscules i minúscules. Casos especials: 
institucions, organismes, entitats i 
òrgans, tractaments protocol·laris, 
documents oficials, títols d’obres de 
creació, noms de ciències i disciplines 
tècniques. 

• Cursiva: en títols d’obres d’art, pel·lícules, 
publicacions, etc.; en sobrenoms o 
pseudònims que acompanyen el nom. 

• Barbarismes. 

• Recursos retòrics. 
Metonímia, comparacions, 
metàfores... 

• Mots jòquer. 

• Principals abreviatures

Components textuals

• Cartes comercials i 
administratives. 

• Textos descriptius. 

• Els textos argumentatius: 
articles d’opinió, manifests. 

• Guió d’un text per a ser dit 
oralment (parlament, 
discurs).

• Avaluació del primer trimestre: desembre
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2n trimestre

MorfosintàcJcs FonèJcs i ortogràfics Lèxics

• Contraccions i formes apostrofades. 
Casos especials: davant sigles. 

• Correcció de l’expressió de + infinitiu 
amb valor condicional. 

• Infinitiu independent amb reforç 
verbal davant. 

• Ús i restriccions del gerundi. 

• Morfologia del verb. Transitivitat i 
règim verbal. Verbs amb significat 
diferent segons l’ús transitiu o 
intransitiu: al·ludir, cessar, complir, 
argumentar...Modalitat. Verbs que 
admeten la forma pura i la forma 
incoativa: (acudir, arrupir-se, brunzir, 
consumir, resumir, mentir, vestir, 
presumir...). Variació geogràfica.  

• Perífrasis verbals: De probabilitat: 
Poder + que + verb (en subjuntiu). Adv. 
de probabilitat + verb (en indicatiu) 

• Verbs defectius: caldre, raure i lleure.

• Apostrofació o contracció de l’article. Casos 
especials: l’article dels topònims, de les sigles. 
Apostrofació de la preposició de davant de 
paraules en cursiva o entre cometes i de 
topònims amb article no catalanitzat. 

• No contracció de les preposicions a i per amb 
els articles de títols o noms d’entitats. 

• Abreviatures: Creació d’abreviatures més 
usuals per suspensió (pàg.) o omissió (Sr.). 
Accentuació d’abreviatures. 

• Sigles més habituals (PNB, EUA, GEC, PPCC). 
Absència de marca de pluralització. 

• Accent gràfic. Casos especials. Accents 
diacrítics poc freqüents (sèu/seu...). 

• Els esports. 

• Lèxic d’economia, comerç i 
política. 

• Barbarismes. 

• Lèxic de l’àmbit de la salut.

Components textuals

• Textos explicatius i expositius: 
notícies, reportatges, articles 
científics. 

• Els textos conversacionals: 
entrevistes. 

• Sol·licituds.

• Avaluació del segon trimestre: febrer-març

3r trimestre

MorfosintàcJcs FonèJcs i ortogràfics Lèxics

• Usos dels verbs ser i estar. 

• Veu (activa i passiva) 

• La veu passiva reflexa. 

• Tipus d’adverbis i locucions adverbials. 

• Adverbis i locucions adverbials de lloc, 
de manera, de temps de quantitat, 
d’afirmació, de simultaneïtat. 

• Adverbis oracionals. 

• Consolidació de l'ús d'adverbis de grau 
amb adverbis de manera.

• Dièresi. Casos especials. En la síl·laba àtona 
per marcar hiatus (diürètic) i en cultismes 
derivats acabats en –tat, -al, -itzar, -esa 
(romboïdal). 

• Domini de les regles avançades d’ús dels 
signes de puntuació:punt, coma, punt i coma, 
dos punts, punts suspensius, parèntesis, 
guions. 

• Barra inclinada, asterisc, claudàtors. 

• Ús del guió en compostos i derivats. 
Consolidació. 

• Absència en compostos sinàptics: bar 
restaurant, concurs oposició, ciutat estat, llar 
residència, camió cisterna...

• Frases fetes. 

• Sinònims i homònims. 

• Cultismes, vulgarismes i 
neologismes.

Components textuals

• La convocatòria de reunió i 
l’acta de reunió. 

• Textos instructius.

• Avaluació del tercer trimestre: maig
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9. LLIBRES DE TEXT I MATERIAL COMPLEMENTARI 

9.1. Bàsic A1 

Material didàctic de classe 

‣ 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 didàcWcs complementaris que es presentaran a l’alumnat que 

assisteixi a classe habitualment, d’acord amb els objecWus de la programació i amb les necessitats concretes de 

l’alumnat. 

Material multimèdia o en xarxa 

‣ Parla.cat. Curs online (h�p://www.parla.cat) 

‣ A l’abast (recull d’expressions en CD-ROM). Disponible en les següents llengües de referència: àrab, 
alemany, anglès, francès, espanyol i japonès. Direcció General de PolíWca LingüísWca. Conselleria 
d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. 

Material imprès recomanat 

‣ Diccionari de la llengua catalana. InsWtut d’Estudis Catalans. Barcelona. 
‣ Diccionaris bilingües català-castellà/anglès/francès/alemany… Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 

9.2. Bàsic A2 

Material didàctic de classe 

‣ 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 didàcWcs complementaris que es presentaran a l’alumnat que 

assisteixi a classe habitualment, d’acord amb els objecWus de la programació i amb les necessitats concretes de 

l’alumnat. 

Material multimèdia o en xarxa 

‣ Parla.cat. Curs online (h�p://www.parla.cat) 

‣ 4 cats. InsWtut Ramon Llull (h�p://4cats.llull.cat) 

‣ A l’abast (recull d’expressions en CD-ROM). Disponible en les següents llengües de referència: àrab, 

alemany, anglès, francès, espanyol i japonès. Direcció General de PolíWca LingüísWca. Conselleria 

d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. 

Material imprès recomanat 

‣ Diccionari de la llengua catalana. InsWtut d’Estudis Catalans. Barcelona. 
‣ Diccionaris bilingües català-castellà/anglès/francès/alemany… Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 
‣ Gramà?ca pràc?ca del català. Bastons, N. (et al.). Editorial Teide. Barcelona, 2011. 
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‣ Català Bàsic A. Esteban Calm, J. Editorial Teide. Barcelona. 
‣ Exercicis autocorrec?us d'ampliació de vocabulari. Comelles, S (et al.) Ed. Eumo. Barcelona, 1993. 

9.3. Intermedi B1 

Material didàctic de classe 

‣ Veus 3 Curs de català: llibre de l’alumne. Mas, M / Vilagrasa, A. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Barcelona. ISBN 978-84-9883-034-7 

‣ Veus 3 Curs de català: llibre d’exercicis i gramà?ca. Mas, M / Vilagrasa, A. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. Barcelona. ISBN 978-84-9883-075-0 

A part, també es farà ús d’altres materials didàcWcs complementaris que es presentaran a l’alumnat que 

assisteixi a classe habitualment, d’acord amb els objecWus de la programació i amb les necessitats concretes de 

l’alumnat. 

Material multimèdia o en xarxa 

‣ Parla.cat. Curs online (h�p://www.parla.cat) 
‣ 4 cats. InsWtut Ramon Llull (h�p://4cats.llull.cat) 
‣ A l’abast (recull d’expressions en CD-ROM). Disponible en les següents llengües de referència: àrab, 

alemany, anglès, francès, espanyol i japonès. Direcció General de PolíWca LingüísWca. Conselleria 
d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. 

Material imprès recomanat 

‣ Diccionari de la llengua catalana. InsWtut d’Estudis Catalans. Barcelona. 
‣ Els verbs catalans i la seva conjugació. Josep Milà i Llambí. Ed. Aula. 2009. 
‣ Diccionaris bilingües català-castellà/anglès/francès/alemany… Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 
‣ Gramà?ca pràc?ca del català. Bastons, N. (et al.). Editorial Teide. Barcelona, 2011. 

9.4. Intermedi B2 

Material didàctic de classe 

‣ Català Intermedi B2. Jordi Estaban (et al.) Ed. Teide. Barcelona. ISBN 978-84-3073-394-1 

A part, també es farà ús d’altres materials didàcWcs complementaris que es presentaran a l’alumnat que 

assisteixi a classe habitualment, d’acord amb els objecWus de la programació i amb les necessitats concretes de 

l’alumnat. 

Material multimèdia o en xarxa 

‣ Parla.cat. Curs online (h�p://www.parla.cat) 
‣ 4 cats. InsWtut Ramon Llull (h�p://4cats.llull.cat) 
‣ A l’abast (recull d’expressions en CD-ROM). Disponible en les següents llengües de referència: àrab, 

alemany, anglès, francès, espanyol i japonès. Direcció General de PolíWca LingüísWca. Conselleria 
d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. 

Material imprès recomanat 

‣ Diccionari de la llengua catalana. InsWtut d’Estudis Catalans. Barcelona. 
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‣ Els verbs catalans i la seva conjugació. Josep Milà i Llambí. Editorial Aula. 2009. 
‣ Diccionaris bilingües català-castellà/anglès/francès/alemany… Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 
‣ Gramà?ca pràc?ca del català. Bastons, N. (et al.). Editorial Teide. Barcelona, 2011. 
‣ Curs de llengua catalana. Nivell B. Generalitat de Catalunya: Departament de Jusncia. 2011. 
‣ Pas i repàs. 150 exercicis de llengua. Editorial Teide. Barcelona, 2011. 

9.5. Avançat C1 

Material didàctic de classe 

‣ C1 Nivell Suficiència. Curs de llengua catalana. Ed. Castellnou. Barcelona. (Darrera edició disponible) 

A part, també es farà ús d’altres materials didàcWcs complementaris que es presentaran a l’alumnat que 

assisteixi a classe habitualment, d’acord amb els objecWus de la programació i amb les necessitats concretes de 

l’alumnat. 

Material multimèdia o en xarxa 

▪ Parla.cat. Curs online (h�p://www.parla.cat) 

Material imprès recomanat 

‣ Diccionari de la llengua catalana. InsWtut d’Estudis Catalans. Barcelona. 
‣ Els verbs catalans i la seva conjugació. Josep Milà i Llambí. Ed. Aula. 2009. 
‣ Diccionaris bilingües català-castellà/anglès/francès/alemany… Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 
‣ Curs de llengua catalana. Nivell C. Generalitat de Catalunya: Departament de Jusncia, 2011. 
‣ Com dominar el nivell C. Editorial Teide, Barcelona, 2012. 

9.6. Avançat C2 

Material didàctic de classe 

‣ Dossier de materials diversos confeccionat pel professorat del departament. 

Material imprès recomanat 

‣ Diccionari de la llengua catalana. InsWtut d’Estudis Catalans. Barcelona. 

‣ Els verbs catalans i la seva conjugació. Josep Milà i Llambí. Ed. Aula. 2009. 

‣ Diccionaris bilingües català-castellà/anglès/francès/alemany… Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 
‣ Material didàc?c per a cursos de nivell suficiència [D]. Valle Ferrer, Maria; Herrero, Pere. Escola 

d’Administració Pública. Barcelona, 2010. [ISBN: 978-84-393-8679-7] 
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10. AVALUACIÓ 

Entesa l’avaluació com la part del procés d’aprenentatge que comporta la recollida sistemàWca i organitzada 

d’informació i la interpretació de les dades obWngudes, les seves possibilitats educaWves esdevenen molt 

àmplies, de manera que permet reconduir el procés educaWu i corregir-ne errors i desviacions. 

10.1. Procediments, criteris i instruments d’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat 

10.1.1. Proves de classificació o d’anivellament 

Permeten la ubicació de l’alumnat oficial en els nivells que els correspongui segons els seus coneixements de la 

llengua objecte d’estudi. La prova del Departament de Català es basa en una part escrita i, en alguns casos, una 

part oral, basades en els conWnguts que s’inclouen en aquesta programació. 

10.1.2. Proves de diagnòstic 

Són les proves que permeten detectar els punts febles en els quals l’alumnat necessita reforç i, per tant, 

encaminen la tasca docent a adoptar mesures de reforç en àrees puntuals de l’aprenentatge i, també, a adequar 

els programes a les necessitats de l’alumnat. Es fan a principi de curs amb la finalitat de recollir el màxim 

d’informació possible sobre l’alumnat: apWtuds, dificultats, interessos... 

Les proves de diagnòsWc avaluaran com a mínim dues destreses, que poden ser diferents per a cada nivell. 

10.1.3. Proves de progrés 

Són les proves que mesuren el progrés de l’alumnat amb la finalitat d'obtenir dades sobre el seu procés 

d'aprenentatge i mantenir-lo informat. Els ensenyants necessiten saber si els alumnes progressen, si estan 

moWvats, si són conscients del seu progrés... Aquest Wpus d’avaluació és la que té més valor educaWu perquè 

permet, a parWr de la presa de consciència d’aprenents i ensenyants, modificat tot el que convingui. Cada 

professor és l'encarregat de dissenyar les tasques per destreses amb què avaluarà el progrés dels alumnes. És 

important que els alumnes hi prenguin part acWva i s’hi desenvolupin les estratègies d'autoaprenentatge. 

De resultes d'aquestes acWvitats d'avaluació, l'alumnat obWndrà tres qualificacions per destresa: 

‣ Qualificació de la primera avaluació: a finals de novembre o principis de desembre. 

‣ Qualificació de la segona avaluació: a finals de febrer o principis de març. 
‣ Qualificació de la tercera avaluació: a principis o mitjans de maig. 

Aquestes proves no tenen validesa acadèmica als cursos de cerWficació (Bàsic A2, Intermedi B1 i B2, Avançat C1 

i C2), sinó que són merament informaWves i han de servir per redreçar possibles problemes o disfuncions, així 

com per familiaritzar els alumnes amb els criteris d'avaluació i amb el format de les proves objecWves. 

10.1.4. Proves d’aprofitament 

Aquestes proves permeten l’accés al curs següent als alumnes del curs de Bàsic A1. Aquells que hagin superat 

les proves de progrés saWsfactòriament no cal que facin aquesta prova d'aprofitament (o prova global). 

Les proves d'aprofitament han de ser dissenyades pel professor que imparteix el nivell. 

82



DEPARTAMENT DE CATALÀ PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA  
2019-2020

10.1.5. Proves de certificació (proves d’avaluació del nivell) 

Té com a objecWu darrer l’expedició d’un cerWficat. Aquesta cerWficació es durà a terme mitjançant proves de 

domini, és a dir, dissenyades per mesurar el grau de competència comunicaWva lingüísWca general que l’alumnat 

té en la llengua objecte d’avaluació.  

Els alumnes del cursos Bàsic A2, Intermedi B1 i B2 i Avançat C1 i C2 hauran de superar les proves oficials 

unificades dels nivells respecWus per superar el curs (50% a cada àrea) i per obtenir-ne el cerWficat (50% mínim 

a cada àrea i mitjana global del 65%). 

10.2. Avaluació del curs de Bàsic A1 

10.2.1. Avaluació inicial 

Durant les primeres sessions lecWves d’octubre, es realitzarà una avaluació inicial de diagnòsWc consistent en un 

o més exercicis que cobreixin l'àrea o les àrees que en el nivell, a criteri del professorat, solen comportar més 

dificultat. El resultat d'aquesta avaluació ha de ser comunicat als alumnes i ha de servir per plantejar, si escau, 

modificacions d'aquesta programació. 

10.2.2. 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 lingüísWca 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 obWngudes. S’hi avaluen per separat les cinc habilitats: CTE, CTO, PCTE, PCTO i ML. 

Esquema d'avaluació con|nua de Bàsic A1 

‣ 1a avaluació (octubre-desembre): exercicis finals de les unitats 1, 2 i 3  (dues destreses per unitat) 
‣ 2a avaluació (desembre-febrer): exercicis finals de les unitats  4, 5 i 6  (dues destreses per unitat) 
‣ 3a avaluació (març-maig): exercicis finals de les unitats 7, 8 i 9  (dues destreses per unitat) 

Per a cada avaluació, 2 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). 

Per superar el curs, l'alumnat haurà d'aprovar, amb una nota mínima de 5 sobre 10, cadascuna de les habilitats 

(PCTE, PCTO, CTE, CTO i ML). Per obtenir una qualificació de 5 punts, l'alumnat haurà d'obtenir un 50% de la 

puntuació total de cada àrea. La nota final de cada habilitat (PCTE, PCTO, CTE, CTO i ML) és la combinació de les 

notes de les tres avaluacions, segons la fórmula següent: 

10.2.3. Avaluació d’aprofitament 

Per aprovar el curs, caldrà superar l'avaluació de totes les destreses, ja sigui per avaluació connnua o a la prova 

final, amb una nota de com a mínim 5 sobre 10. La nota global serà la mitjana aritmèWca de les qualificacions de 

totes les parts, sempre que totes esWguin aprovades. 

(1a avaluació x 2) + (2a avaluació x 3) + (3a avaluació x 4)
= NOTA FINAL

9

83



DEPARTAMENT DE CATALÀ PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA  
2019-2020

Cadascun dels tests, exercicis o exàmens es considera aprovat si s'hi obté com a mínim un 50% de la seva 

puntuació màxima, que suposa una nota de 5 sobre 10. 

Per avaluació con|nua 

Per a l'alumnat que assisteixi a un mínim del 70% de les classes, el resultat de l'avaluació de progrés (vegeu 

punt anterior) consWtuirà també l'avaluació d'aprofitament del curs. 

‣ Nota final de les destreses de Bàsic A1 per avaluació connnua: la nota final de cada destresa serà el 

resultat de combinar els resultats de les tres avaluacions, segons la fórmula 1a avaluació x 0,3 + 2a 

avaluació x 0,3 + 3a avaluació x 0,4. 

Per prova d’aprofitament 

L’alumnat que no hagi assisWt al mínim establert de classes (70%) o que no hagi superat l'avaluació connnua en 

una o més destreses tendrà dret a una avaluació al final del curs: 

‣ Bàsic A1: convocatòria ordinària, al mes de juny (per als alumnes que no arribin al 70% d'assistència o 

per a les destreses que no s'hagin aprovat per avaluació connnua). Convocatòria extraordinària de 

setembre (per a les destreses que no s'hagin aprovat per avaluació connnua ni a la convocatòria 

ordinària). 

10.2.4. Proposta de format de prova per a Bàsic A1 

L'estructura de la prova del Bàsic A1 hauria de ser semblant a la del Bàsic A2. En aquest cas, es considera que 

els coneixements gramaWcals i lèxics s'haurien d'avaluar, com a Bàsic A2, de manera integrada dins la 

comprensió lectora. 

Tot i que depèn de cada professor/a el disseny de les proves, es considera convenient que, per a la prova global 

de juny o setembre, hi hagi dues proves diferents revisades conjuntament pel professorat del departament. 

Una possible estructura de la prova és la següent:  

a) Comprensió de textos orals (20%) 

L’alumnat haurà de demostrar que ha entès dos o tres textos orals, que prèviament haurà escoltat, a través de 

la realització dels exercicis perWnents. Aquests exercicis consisWran en tres pràcWques (una per a cada text) que 

avaluaran, alternadament, diferents microhabilitats de la comprensió oral: 

‣ Comprendre el senWt global del text. 

‣ IdenWficar les idees principals del missatge. 

‣ Localitzar informacions concretes de l’audició. 
‣ Copsar la seqüència dels esdeveniments desenvolupats en el text. 
‣ IdenWficar la intencionalitat del missatge. 

Els enregistraments s'escoltaran dues vegades. 

b) Comprensió de textos escrits (20%) 

L’alumnat haurà de llegir dos textos curts de caràcter senzill i n’haurà de demostrar la comprensió mitjançant la 

resolució de les qüesWons que se li plantegin. Aquestes qüesWons es plantejaran per avaluar, d’una manera 

alternada, les diferents microhabilitats de la comprensió escrita: 

‣ Comprendre el senWt global del text. 
‣ IdenWficar les idees principals del missatge. 
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‣ Localitzar informacions concretes de l’escrit. 

‣ Copsar la seqüència dels esdeveniments desenvolupats en el text. 
‣ IdenWficar la intencionalitat del missatge. 

L'alumnat també haurà de demostrar els coneixements gramaWcals i lèxics a parWr d'1 o 2 textos amb espais en 

blanc. Les acWvitats proposades podran ser: preguntes d'elecció múlWple, omplir buits a parWr d'una selecció de 

paraules desordenades arbitràriament, reformular frases, etc. 

c) Producció i coproducció de textos escrits (20%) 

L’alumnat haurà d’escriure un text breu (100 paraules) de caràcter informal, amb el benentès que no s’avalua la 

correcció ortogràfica i gramaWcal absolutes, sinó la disposició de les parts, l’ordenació i l’enllaç coherent de les 

idees, l’expressió clara de la finalitat i la comprensió global del text. 

Els textos es qualificaran amb els criteris que la comissió de proves unificades estableixi per al Nivell Bàsic, 

adaptats als conWnguts mínims sobre el tractament de l’ortografia i dels conWnguts funcionals, socioculturals, 

lèxics i morfosintàcWcs de les tasques del Bàsic 1 exposats a l’apartat 4.1.2. 

d) Producció i coproducció de textos orals (20%) 

L’alumnat haurà de realitzar dues proves: 

‣ Respondre breument a dues situacions comunicaWves corrents. 

‣ Mantenir una breu conversa sobre un tema que li proposi l’examinador. 

Les intervencions es qualificaran amb els criteris que la comissió de proves unificades estableixi per al Nivell 

Bàsic, adaptats als conWnguts mínims sobre el tractament de l’ortografia i dels conWnguts funcionals, 

socioculturals, lèxics i morfosintàcWcs de les tasques del Bàsic A1 exposats a l’apartat 4.1.2. 

e) Mediació lingüísJca oral i escrita (20%) 

(Pendent de publicació) 

10.2.5. Criteris per a l'avaluació de l'expressió oral i l'expressió escrita de Bàsic A1 

Criteris per a l'avaluació de l'expressió oral 

Adequació i conJngut Fluïdesa i cohesió Correcció i repertori

S’hi avalua - Adequació a la tasca, 
efecWvitat de les 
intervencions, extensió, 
capacitat d'interacció, 
rellevància i complexitat del 
conWngut.

- Ritme, entonació, naturalitat 
de l'expressió, organització 
del conWngut, ús de con-
nectors discursius i de 
mecanismes de coreferència 
(pronoms, concordança...)

- Domini de la gramàWca, el 
vocabulari i la fonèWca.

Descriptor de 
l’aprovat 
mínim (50%)

- Tasca acomplerta. 
- Extensió limitada però 

suficient. 
- ConWngut perWnent encara 

que incomplet. 
- Funcionalitat en situació real, 

si bé limitada.

- Esforços d'interpretació no 
limiten tasca. 

- Ritme pot ser lent, sense 
bloqueig. 

- Vacil·lacions poden ser 
constants, però es resolen.

- Estructures mínimes però 
ben construïdes. 

- Domini de vocab. i formes  
bàsics. 

- Pronúncia pot limitar 
comprensió en ocasions. però 
no impedir-la.

Puntuació 1/3 de la prova 1/3 de la prova 1/3 de la prova
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Criteris per a l'avaluació de l'expressió escrita 

Adequació Coherència i cohesió Riquesa Correcció

S’hi avalua - Assoliment de la 
tasca. 

- Tipologia textual 
(format) 

- Registre i esWl 
adequats 

- PerWnència i 
rellevància de la 
informació i de les 
idees 

- QuanWtat 
d'informació 

- Extensió

- Agilitat del text en 
general 

- Progressió lògica, 
cronològica (si escau), 
etc. 

- Presència de 
mecanismes de 
referència. 

- Relacions temporals. 
- Presència i varietat 

dels elements de 
connexió 

- Absència 
d'ambigüitats, 
repeWcions, anacoluts, 
etc. 

- Puntuació que afecta la 
comprensió.

- Repertori lingüísWc 
adient a la situació, 
el tema i el 
registre. 

- Complexitat 
estructural 

- Precisió i varietat 
lèxiques 

- Flexibilitat 
expressiva.

- Absència de 
confusions lèxiques, 
usos incorrectes o 
abusius, formes 
incorrectes o 
inexistents. 
Ortografia correcta. 
Convencions 
esWlísWques i 
formals. 

- Puntuació 
convencional.

Descriptor de 
l’aprovat 
mínim (50%)

- Tasca acomplerta. 
- Extensió limitada però 

suficient. 
- ConWngut perWnent 

encara que incomplet. 
- Funcionalitat en 

situació real, si bé 
limitada.

- Esforços d'interpretació 
no limiten tasca. 

- Ritme pot ser lent, 
sense bloqueig. 

- Vacil·lacions poden ser 
constants, però es 
resolen.

- Estructures 
mínimes però ben 
construïdes. 

- Domini de vocab. i 
formes  bàsics. 

- Pronúncia pot 
limitar comprensió 
en ocasions. però 
no impedir-la.

- Llenguatge en 
general correcte, tot 
i les interferències i 
vacil·lacions, fins i tot 
en lèxic bàsic. 

- Les errades 
ortogràfiques no 
impedeixen la 
idenWficació dels 
mots o de la flexió

Puntuació 1/4 de la prova 1/4 de la prova 1/4 de la prova 1/4 de la prova
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10.3. Avaluació dels cursos de Bàsic A2, d’Intermedi B1 i B2, i d’Avançat C1 i C2 

10.3.1. Avaluació inicial 

‣ Bàsic A2: s'avaluaran la comprensió textos escrits (CTE), la comprensió textos orals (CTO) i la producció i 

coproducció de textos escrits (PCTE) amb la realització de diversos exercicis (entre un i dos per habilitat). 

L’objecWu és purament informaWu. 

‣ Intermedi B1: s'avaluaran la comprensió textos escrits (CTE), la comprensió textos orals (CTO) i la 

producció i coproducció de textos escrits (PCTE) amb la realització de diversos exercicis (almenys un per 

habilitat). L’objecWu és purament informaWu. 

‣ Intermedi B2: s'avaluaran la comprensió textos escrits (CTE), la comprensió textos orals (CTO) i la 

producció i coproducció de textos escrits (PCTE) amb la realització de diversos exercicis (almenys un per 

habilitat). L’objecWu és purament informaWu 

‣ Avançat C1: s'avaluaran la comprensió de textos orals (CTO), la comprensió textos escrits (CTE) i la 

producció i coproducció de textos escrits (PCTE) amb la realització de quatre exercicis (un per habilitat). 

L’objecWu és purament informaWu. 

‣ Avançat C2: s’avaluaran la comprensió textos escrits (CTE) i la producció i coproducció de textos escrits 

(PCTE) amb la realització de quatre exercicis (un per habilitat). L’objecWu és purament informaWu. 

10.3.2. Avaluació de progrés 

S'avaluarà regularment el progrés de l'alumnat en totes les habilitats: comprensió de textos escrits (CTE), 

comprensió de textos orals (CTO), producció i coproducció de textos escrits (PCTE), producció i coproducció de 

textos orals (PCTO), mediació lingüísWca escrita i oral (MLE i MLO). Aquesta avaluació s'agruparà en tres 

períodes: 

Cadascun dels tests, exercicis o exàmens es considera aprovat si s'hi obté com a mínim un 50% de la seva 

puntuació màxima, que suposa una nota de 5 sobre 10. 

En aquests cursos, les proves tenen dos objecWus: acostumar l’alumnat en el model de prova de cerWficat i 

d’informar-lo del seu progrés d’aprenentatge. 

Bàsic A2 

Les proves es realitzaran al final de cada període i constaran d'un mínim de dos exercicis per destresa i es 

realitzaran durant dues sessions en l'horari habitual del grup.  

‣ 1a avaluació (octubre-desembre): tasques finals de les unitats 1, 2, 3 i 4 (totes les destreses). 

‣ 2a avaluació (desembre-febrer): tasques finals de les unitats 5 i 6 (totes les destreses). 

‣ 3a avaluació (març-maig): tasques finals de les unitats  7 i 8 (totes les destreses). 

NIVELLS 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

A2, B1, B2, C1 i C2 octubre-desembre desembre-febrer març-maig
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Intermedi B1 

Les proves es realitzaran al final de cada unitat i constaran d'un mínim de dos exercicis per destresa i es 

realitzaran durant una sessió en l'horari habitual del grup.  

‣ 1a avaluació (octubre-novembre): prova conWnguts de la unitat 1 (totes les destreses). 

‣ 2a avaluació (novembre-desembre): prova conWnguts de les unitat 2, (totes les destreses). 

‣ 3a avaluació (desembre-gener): prova conWnguts de les unitats 3, (totes les destreses). 

‣ 4a avaluació (febrer-març): prova conWnguts de les unitats 4, (totes les destreses). 

‣ 5a avaluació (març-abril): prova conWnguts de les unitats 5, (totes les destreses). 

‣ 6a avaluació (abril-maig): prova conWnguts de les unitats 6, (totes les destreses). 

Intermedi B2 

Es realitzaran exercicis en diferents moments del període, ja sigui conjuntament a classe o individualment fora 

de classe: 

‣ 1a avaluació (octubre-desembre): tasques finals de les unitats 1, 2, 3 i 4 (totes les destreses). 

‣ 2a avaluació (desembre-febrer): tasques finals de les unitats 5 i 6 (totes les destreses). 

‣ 3a avaluació (març-maig): tasques finals de les unitats  7 i 8 (totes les destreses). 

Avançat C1 

Es realitzaran avaluacions al llarg de cada període i tasques avaluadores a classe o a casa. 

‣ 1a avaluació (oct.-nov.): avaluacions (2/3) dels conWnguts del trimestre (totes les destreses). 

‣ 2a avaluació (des.-feb.): avaluacions (2/3) dels conWnguts del trimestre (totes les destreses). 

‣ 3a valuació (març-maig): avaluacions (2/3) dels conWnguts del trimestre (totes les destreses). 

Avançat C2 

Es realitzaran avaluacions al llarg de cada període i tasques avaluadores a classe o a casa. 

‣ 1a avaluació (oct.-nov.): avaluacions (2/3) dels conWnguts del trimestre (totes les destreses). 

‣ 2a avaluació (des.-feb.): avaluacions (2/3) dels conWnguts del trimestre (totes les destreses). 

‣ 3a valuació (març-maig): avaluacions (2/3) dels conWnguts del trimestre (totes les destreses). 

10.3.3. Avaluació de certificació per als cursos A2, B1, B2, C1 i C2 

10.3.3.1. Aspectes generals 

En aquestes proves, shi avalua per separat cadascuna de les destreses següents: comprensió de textos escrits 

(CTE), comprensió de textos orals (CTO), producció i coproducció de textos escrits (PCTE), producció i 

coproducció de textos orals (PCTO), mediació lingüísWca escrita i oral (MLE i MLO). 

Per superar el curs i per obtenir el cerWficat del nivell corresponent, l’alumnat haurà de superar les proves de 

cerWficació del nivell, que confecciona la Comissió de Proves Unificades de Català, d’acord amb els criteris 

següents: 

Per superar el curs: l’alumnat haurà d’obtenir, com a mínim, un 50% de la puntuació total de la prova. És a dir, 

haurà de superar cada destresa amb un mínim del 50%, que correspon a una nota de 5 sobre 10.  
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Per obtenir el cerJficat del nivell: l’alumnat haurà d’obtenir, com a mínim, una mitjana del 65% de la puntuació 

total de la prova (65 sobre 100 punts / 6,5 sobre 10 punts), i amb cada àrea o destresa aprovada amb un mínim 

del 50% del seu valor màxim, perquè es pugui fer la mitjana abans esmentada. 

La prova és realitzarà en les dates que la Conselleria d’Educació publicarà previsiblement pel mes de gener de 

2020. N'hi haurà dues convocatòries: l’ordinària dels mesos de maig-juny, i l'extraordinària, al mes de setembre 

(a la qual l'alumnat podrà presentar-se per superar les destreses que no hagi aprovat a la convocatòria 

ordinària). 

10.3.3.2. Models de les proves de certificació 

L'estructura i el conWngut de les proves de cerWficació i, per norma general, també de les proves de seguiment 

que es facin durant el curs, s'especifiquen a l'annex 3 de la Resolució del director general de Planificació, 

Ordenació i Centres de 3 de setembre de 2019 per la qual es dicten les instruccions per a l'elaboració de les 

proves de cerWficació unificades i no unificades per a l'alumnat oficial i lliure de les Escoles Oficials d'Idiomes de 

les Illes Balears per al curs 2019-20. . 

10.3.3.3. Criteris per a l'avaluació de la producció i coproducció de textos orals i escrits 

Els criteris per avaluar la producció i coproducció de textos orals i escrits són els que determinarà i comunicarà 

al departament la comissió de proves unificades de català. 

11. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I NECESSITATS ESPECÍFIQUES 

Atès que el currículum no especifica les pautes d’atenció a la diversitat necessàries per a dur a terme la 

docència a les EOI, l'equip docent del departament, en col·laboració amb l'equip direcWu de l'escola, tractarà els 

casos específics segons les necessitats que es presenWn. 

Tanmateix, el professorat, un cop avaluades les necessitats, haurà de dissenyar les actuacions que garanteixin 

poder: 

▪ Oferir ajut individual i reforç específic a l’alumnat que ho necessiW. 

▪ Atendre correctament els suggeriments i peWcions de l’alumnat. 

▪ UWlitzar estratègies per esWmular l’aprenentatge de l’alumnat més capaç. 

Aquestes actuacions formaran part integral, segons escaigui, tant de l'acció tutorial com de la pràcWca docent. 

Pel que fa a l'alumnat amb necessitats específiques, s'adaptaran, sempre que sigui possible, tant les acWvitats 

d'aprenentatge com els mecanismes d'avaluació. Arribat el cas, es requerirà la col·laboració de l'equip direcWu i 

de la comissió de proves unificades per tractar aquestes adaptacions en els segons cursos de cada nivell. 

12. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL DEPARTAMENT 

Al llarg del curs, el departament organitzarà, parWciparà o facilitarà als alumnes la parWcipació o assistència a 

acWvitats complementàries per completar llur formació. 

Aquestes poden incloure: 

▪ Assistència a actes públics (teatre, cinema, conferències, etc...) relacionats amb la llengua i la cultura 

catalanes que es programin a Mallorca. 

▪ Visites a insWtucions i instal·lacions culturals de la comarca. 
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▪ Presentacions, tallers o xerrades relacionats amb aspectes lingüísWcs i culturals al centre. 

13. REUNIONS DE DEPARTAMENT 

El departament es reunirà per regla general un cop per mes. Les reunions tendran lloc preferentment els 

divendres no lecWus en què coincideixin els horaris dels tres membres de departament, llevat que aquests 

coincideixin amb acWvitats de formació dissenyades específicament per al professorat de l'EOI o que ho 

impedeixin altres acWvitats. 

Les reunions seran convocades pel cap de departament i, en acabar, se n'estendrà acta. L'ordre del dia inclourà, 

durant el període lecWu, un punt dedicat al seguiment de la programació dels diferents cursos, a banda de les 

altres qüesWons que escaigui d'incloure-hi. 

14. SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ 

Durant el període lecWu, a les reunions ordinàries del departament es farà un seguiment d'aquesta programació 

i, si escau, s'hi realitzaran modificacions puntuals atenent a la marxa del curs, així com propostes per programar 

el curs següent. 

Per dur a terme aquest seguiment, cada professor emplenarà una fitxa corresponent a cadascun dels grups que 

imparteix, la qual s'adjunta a conWnuació. 
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Fitxa de seguiment de la programació 

• Curs: 

• Data:   

• Dades del curs: 

• Compliment de la programació des de la darrera fitxa: 

- Nombre d’alumnat matriculat

- Nombre d'alumnat que assisteix regularment

- Assistència mitjana per sessió (aprox.)

Unitats/Tasques segons 
programació:

ConWnguts funcionals i 
pragmàWcs:

ConWnguts nocionals i 
lèxics:

ConWnguts gramaWcals, 
ortogràfics i fonològics

Resultat de les acWvitats 
d'avaluació:

Valoració global:

Suggeriments de canvis 
a la programació:
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